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Como sobreviver em um mundo complexo 
que não pode ser previsto?

Na edição passada, falamos sobre o incremento de preços 
dos insumos agropecuários e a valorização das commodi-
ties. A potencial escassez de fertilizantes e os aumentos de 
preços foram potencializados com o início da guerra entre 
Rússia e Ucrânia, que  são importantes fornecedores glo-
bais de alimentos e energia. Os danos da guerra e sanções 
impostas por diversas nações, têm promovido a redução 
de suas ofertas, limitando o suprimento de produtos. Como 
consequência, as commodities agropecuárias e o petróleo 
estão sendo ainda mais valorizados. O Brasil e o restante 
do mundo dependem de 
fertilizantes da Rússia e de 
Belarus e o resultado é o 
aumento de preço dos fer-
tilizantes, podendo ocorrer, 
inclusive, a escassez deles.
Nessa conjuntura, a Coopercitrus estruturou plano de redu-
ção de impacto para o produtor, garantindo a oferta de insu-
mos, com destaque para fertilizantes, defensivos e diesel.  
Firmamos compromissos com as principais empresas do 
setor e por isso, o cenário está mais claro e definido no pri-
meiro semestre.  Entretanto, a complexidade da economia 
global não permite traçar um horizonte de médio prazo. Não 
sabemos o desenrolar da guerra, dessa forma, tomar uma 
posição de longo prazo com a fixação de preço é arriscado. 
Assim, as negociações para entrega no segundo semestre 
exigirão atenção especial!
Nossa região foi privilegiada: Após dois anos de desafios 
climáticos, a receita proveniente da produção é suficiente 
para cobrir os custos da lavora e gerar resultado. O desafio 
está no capital de giro, uma vez que, para produzir a mesma 
área, o produtor precisará de mais recurso. Além disso, o 
custo do dinheiro, balizado pela Selic, subiu drasticamente 
no Brasil. Ter limite de crédito e linhas diferenciadas serão 
essenciais, por isso, não deixe para última hora, ajuste seu 
cadastro.

A Coopercitrus também fez a lição de casa, com ESG (ações 
de cunho ambiental, social e governança) implantado e ba-
lanço patrimonial adequado, o que permite a ampliação da 
captação de recursos e o repasse para o cooperado.
Em cenários complexos e incertos, especular não é uma 
boa opção. O seguro para proteção do patrimônio e opera-
ção agrícola é fundamental. Mecanismos de “hedge”, ou 
travamento, como a venda antecipada da produção com a 
fixação de preços, e as operações estruturadas de “barter” 
garantem o retorno da operação. As vendas da cooperativa 

continuam aceleradas, mesmo com elevado patamar de 
preços de insumos, pois o produtor acredita no resultado, 
os produtos também estão valorizados e a produtividade 
está boa.
Agora, o uso racional de insumos é um diferencial. Fazer o 
básico, como amostra de solo, mapa de fertilidade e distri-
buição de fertilizantes e corretivos à taxa variável, será vital. 
A Coopercitrus disponibiliza o serviço Geofert que permite 
o uso racional de fertilizantes e corretivos. Com a redução 
da pandemia, a solução integrada da Coopercitrus será 
apresentada em eventos presenciais de tecnologia, tanto 
na Fundação Coopercitrus Credicitrus, como nos principais 
eventos do agro.

Em cenários complexos, 
especular não é uma boa opção.
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Entre os meses de março e abril, o nosso time marcou presença nas prin-
cipais feiras e eventos agrícolas de nossa área de atuação, a fim de es-
treitar o relacionamento com os produtores rurais e apresentar as novas 
tecnologias para melhorar a produção em campo.

A retomada dos eventos presenciais
Coopercitrus apresenta novas tecnologias e soluções de agricultura de precisão 

nas principais feiras e eventos.

2ª Farming Show

2ª AltaCafé

9ª Femec

Entre os dias 8 e 11 de março, participamos da 2ª edição 
da FarmingShow, em Uberlândia, MG; um dos eventos 
mais importantes do agronegócio brasileiro, que agregou 
uma programação variada de demonstrações, negociações 
e exposição das mais novas tecnologias em maquinários, 
insumos, além de diversas palestras sobre o mercado e o 

cenário atual, com abertura para network e novos negócios.
Com dois estandes, nossa equipe apresentou as princi-
pais inovações em máquinas e implementos agrícolas, 
através das marcas concessionadas Valtra e Massey 
Ferguson, além das variadas soluções de agricultura de 
precisão, resultando em ótimos negócios.

Entre os dias 22 e 25 de março, marcamos presença da 2ª 
edição da AltaCafé, com a proposta de criar um ambien-
te diferenciado de negócios voltado aos cafeicultores da 

Região da Alta Mogiana. Os visitantes aproveitaram condi-
ções especiais para a aquisição de máquinas, implemen-
tos, equipamentos, insumos e serviços agrícolas.

Na mesma data, levamos os conceitos da agricultura 
sustentável na 9ª Femec, em Uberlândia, MG. Com 
nosso completo portfólio de tecnologias e soluções 

para contribuir com a produção agrícola, preparamos 
condições atrativas para que os visitantes fizessem 
boas compras para o planejamento de safra.

Tecnoshow Comigo
De 4 a 8 de abril participamos da Tecnoshow Comigo, 
em Rio Verde, Goiás, uma verdadeira vitrine de tecnolo-
gia em que tivemos a honra de expor o primeiro estan-
de da Massey Ferguson concessionada pela cooperati-

va. Nele, os visitantes puderam conhecer os principais 
lançamentos da marca, fechando bons negócios para a 
aquisição de máquinas e implementos para o campo.

Fenicafé
A Feira Nacional de Irrigação em Cafeicultura, realizada 
entre os dias 5 a 7 de abril reuniu cafeicultores de todo 
o Brasil na cidade de Araguari, MG; para discutir as prin-
cipais soluções e tecnologias no manejo do café. Nos-

so time de especialistas em café e em irrigação esteve 
presente apresentando as boas práticas e inovações 
para aumentar a produtividade da cultura.

 3ª Expolimão
Em celebração ao 22º Dia do Limão Tahiti de Pindora-
ma, SP; no dia 19 de abril participamos da 3ª edição da 
Expolimão, que reuniu citricultores de toda a região para 

debater o cenário produtivo e as técnicas de manejo da 
cultura. Contamos com nossos especialistas e apresen-
tamos soluções para alavancar a produtividade.

76 7
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ERRATA

Diferentemente do que foi divulgado na pauta sobre Avanço na Produção de Amendoim, publicada na edição 424, 
de fevereiro de 2022, da Revista Coopercitrus:

• A saca de amendoim equivale a 25 quilos e não de 125 como foi veiculado anteriormente.

• Os valores de produção (R$ 1.600 para soja e R$ 3 mil para amendoim) não correspondem à realidade do 
mercado.

• O valor máximo que a saca de amendoim atingiu em 2021 foi de R$ 120. Nós, da equipe de jornalismo, 
consideramos esse valor como comparativo sobre a média histórica da cultura, que foi de R$ 60.

• A reportagem foi finalizada em janeiro de 2022. Por esse 
motivo, não foi considerado o atual cenário mundial, regis-
trado entre o fim de fevereiro de 2022 e início de março de 
2022.

A assessoria de imprensa que atende à Coopercitrus pede des-
culpas a todos os que foram afetados pelo erro, principalmente 
ao sócio-diretor da BM Equipamentos, Marco Antonio Martins. 

8

Estamos em plenos preparativos para a 27º edição da 
Agrishow, que acontece entre os dias 25 e 29 de abril 
em Ribeirão Preto, SP. Em parceria com nossos parcei-
ros fornecedores, teremos o maior estande no evento, 

levando nosso completo portfólio de produtos, serviços 
e tecnologias, com lançamentos e condições especiais 
para todos os tipos de culturas e tamanhos de proprie-
dades.

27ª Agrishow

25% MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL
Motor AGCO Power

GANHO DE 2 DIAS DE 
DISPONIBILIDADE DE MÁQUINA
Sistema V-Flow, manutenção simples, 
fácil ajuste, vazão de descarga de 150 l/s

MELHOR QUALIDADE
DE GRÃOS
Sistema trizone

COLHEITADEIRAS
 AXIAIS SÉRIE 800
Ganha tempo na lavoura e rentabilidade no negócio.
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Nos últimos anos, temos visto o aumento de 
casos de resistência de plantas daninhas a 
alguns herbicidas amplamente utilizados 
e, até mesmo, problemas de resistência 

múltipla, que é quando a planta é  resistente a mais de 
um mecanismo de ação de herbicidas. Assim, o ma-
nejo adequado das plantas invasoras tem se tornado 
um desafio mais complexo a cada safra. Esse cenário 
só mudará quando começarmos a tratar o assunto de 
forma consciente e responsável.
A falta de manejo ou o uso incorreto das ferramentas 
de controle podem comprometer a produtividade, a 
sustentabilidade do sistema produtivo e a atividade 
agrícola da propriedade, além de interferir na preser-
vação e no equilíbrio de espécies. Portanto, o manejo 
outonal ou de entressafra passou a ser difundido entre 
cooperados mais tecnificados e preocupados com as 
perdas de produtividade ocasionadas por plantas dani-
nhas. O princípio desse manejo é reduzir a permanên-
cia de espécies de plantas daninhas de difícil controle 
durante o período de pousio.
Existem mais de 50 casos de resistência de plantas da-
ninhas a herbicidas no país e, aliado a esse fator, está 
o crescente número de plantas daninhas com resistên-
cia múltipla a dois ou mais mecanismos de ação (Weed 
Science). Por exemplo, a aplicação isolada do glifosato 
já não tem garantido uma boa dessecação, sendo ne-
cessária a combinação com outros herbicidas nas áre-
as cultivadas com soja no Brasil para matar daninhas 
como Buva, Capim-amargoso, Caruru, Trapoeraba e o 
Capim Pé-de-galinha. Todos esses componentes in-

seridos em um contexto agrícola tornam o manejo de 
plantas daninhas extremamente complexo e com cus-
tos elevados em algumas situações.
O manejo outonal é uma prática importante para con-
trole de plantas daninhas, sendo realizado quando 
ocorre um intervalo de tempo maior entre a colheita 
de uma cultura e a semeadura da cultura subsequente. 
A principal estratégia do manejo outonal é o uso de 
herbicidas pós-emergentes de ação residual para evitar 
a infestação de plantas daninhas que competem por 
água e nutrientes com a cultura, prejudicando, assim, 
a produtividade da lavoura. O manejo outonal é uma 
nova e importante alternativa para minimizar os impac-
tos negativos das plantas daninhas resistentes e mais 
uma oportunidade de introduzir mecanismos de ação 
diferentes no sistema produtivo. 
O sucesso e a eficiência no controle das plantas da-
ninhas, especialmente no período outonal, podem ser 
obtidos pelo manejo químico das espécies com her-
bicidas recomendados para o controle das diferentes 
espécies que se desenvolvem nesse período do ano 
ou pelo uso de plantas de cobertura que exerçam o 
controle cultural sobre as demais espécies. Este últi-
mo processo pode ser utlizado como alternativa por-
que a presença maciça de cobertura morta impede a 
passagem de luz para o solo e, consequentemente, di-
ficulta a germinação de sementes de algumas plantas 
daninhas. Existem espécies que são fotoblásticas ne-
gativas, como o amargoso, e se estabelecem mesmo 
na ausência de luz, sendo necessária uma combinação 
de manejos para maior controle.

MANEJO OUTONAL
EM CULTURAS DE GRÃOS

Nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país, 
plantas de Buva conseguem desenvolver no período 
de entressafra (de julho a outubro) e, no momento da 
dessecação pré-semeadura da da cultura subsequen-
te, tornam-se um problema para o cooperado devido à 
eficácia de alguns herbicidas ser dependente da densi-
dade e do estádio de desenvolvimento da planta. Uma 
das ferramentas para manejo de Buva com o manejo 
outonal no período de entressafra é a utilização de her-
bicidas com atividade residual no solo e também com 
eficácia comprovada nessa erva em especial, contudo, 
algumas moléculas não são seletivas para a cultura do 
milho e da soja, o que torna um fator a mais para que 
o cooperado seja bem orientado a repeito dessa nova 
ferramenta.

Além dos efeitos diretos, a presença de plantas dani-
nhas no período da entressafra contribui para a manu-
tenção do ciclo de diversas doenças e pragas agríco-
las e aumenta gradualmente o banco de sementes do 
solo, cujas consequências serão percebidas durante o 
cultivo subsequente.
É importante que os cooperados adotem práticas de 
manejo corretas para que possamos usufruir das tec-
nologias de manejo de plantas daninhas que temos 
disponíveis no mercado:   herbicidas e plantas de co-
bertura e, assim, aumentarmos a sustentabilidade dos 
sistemas de produção de grãos. Para isso, os coopera-
dos podem buscar informação nos profissionais da Co-
opercitrus, pois estamos preparados para recomendar 
as melhores opções de manejo outonal.

Engenheiro Agrônomo Eduardo Primon Taveira Freitas - 
Consultor Especialista em Cereais Coopercitrus

Para maiores informações, vá até a loja Coopercitrus mais próxima da sua região e consulte o especialista. Ele lhe 
indicará o melhor manejo.

Controle de Buva no Manejo Outonal

Aplicação Aplicação15 dias após aplicação 16 dias após aplicação

Infestação de Capim Amargoso em Pleno Florecimento

NÃO FIQUE REFÉM DA SECA!
 

SEJA VOCÊ TAMBÉM 
ORGULHOSAMENTE

IRRIGANTE COM A

SEQUEIRO GOTEJAMENTO
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A escolha do cultivar é um dos primeiros desafios 
do produtor na hora de preparar a safra da soja, 
e essa decisão tem impacto direto na produti-
vidade e na lucratividade da lavoura. Existem 

diversas cultivares disponíveis no mercado brasileiro, que 
apresentam diferentes características, como tolerância à 
seca, resistência a doenças, resposta ao manejo. É preciso 
que o produtor avalie as diferentes ofertas, de acordo com 
a sua região, tipo de solo, clima, ocorrência de pragas e o 
momento de plantio. Então, como escolher a cultivar ideal 
para garantir a melhor produtividade em cada situação?
A Coopercitrus conta com time de especialistas para aju-
dar o cooperado nessa etapa tão importante da produção. 
O gerente agronômico da cooperativa, André Rossi, ex-
plica que a busca da melhor cultivar para cada sistema de 
produção faz parte da rotina desses especialistas. “Orien-
tamos os cooperados que estão começando na cultura e 
contribuímos para que os produtores com mais experiên-
cia atualizem o manejo para melhorar os resultados”.
O cultivo de soja em sistemas de reforma de canavial 
pode ser uma interessante estratégia para gerar receita e 
incrementar a nutrição do solo. Para que a produção seja 
viável, a associação das duas culturas exige conhecimento 
do ambiente de produção onde será realizada e a escolha 
correta das cultivares de soja, etapa crucial para garantir 
uma boa colheita.
“Existem cultivares indicadas para reforma de cana-de-
-açúcar, para área de abertura de pasto e para áreas de alta 
de fertilidade. Por isso, nosso time técnico irá recomendar 
qual a cultivar mais indicada para a região. Essa análise é 
extremamente importante para garantir bons resultados. 
A Coopercitrus tem uma gama de quase 100 cultivares 
de soja, cada uma específica para as demandas de cada 
cooperado”, ressalta Rossi.

Grãos

Fazer o melhor para aumentar a produtividade 

Determinado a crescer em produtividade com susten-
tabilidade, o cooperado Ivaldo Maia, de Delfinópolis, 
MG, está sempre atento às inovações agrícolas. Uma 
delas foi investir nas cultivares Brasmax Fibra IPRO, 
Brasmax Delta IPRO e Pioneer 97R50 para melhorar 
a performance da produção de 230 hectares de soja. 
“Sempre trocamos ou testamos novas variedades 
para melhorar a produtividade. Nesta última safra, tes-
tamos sementes fornecidas pela Coopercitrus e con-
seguimos bons resultados, com média de 76 sacas 
por hectare, 11 sacas por hectare a mais do que na 
colheita anterior”.
Para Maia, investir em boas sementes é primordial 
para colher bons resultados: “Não adianta gastar com 
adubação se não investir em sementes de qualidade. 
Estamos sempre em busca de fazer o melhor. Além de 
melhorar a produtividade, também reduzimos custos. 
Na Coopercitrus é possível fazer isso porque compro 
tudo o que preciso na cooperativa”. 
O especialista em soja Eduardo Primon, que atende Maia, 
reforça a relação de parceria para construir um manejo 
adequado. “Soluciono as questões de ordem técnica 
para que o cooperado chegue aos seus objetivos de pro-
dutividade. Ultimamente, tenho focado na disseminação 
do plantio direto, manejo de solo, manejo integrado de 
pragas, manejo de doenças e plantas daninhas e no po-
sicionamento assertivo de cultivares”, destaca Primon.

Soja em reforma de cana

Desde 2017, a Coopercitrus desenvolve o programa 
Renova Soja, que tem como objetivo fomentar o plan-
tio da soja na renovação dos canaviais, de modo a 
melhorar a rentabilidade dos cooperados e aumentar 
a produtividade da área. A ideia é que os associados 
cultivem o grão no momento de reforma do canavial, 
o que contribui para aumentar a fertilidade do solo, 
reduzir a erosão e manejar plantas daninhas. A prática 
ainda auxilia no controle de pragas. Assim que a co-
lheita da soja é finalizada, a terra volta a ser utilizada 
para o cultivo de cana-de-açúcar. 
O plantio do grão pode ser feito na área total ou por 
sistema de Meiosi (Método Inter-rotacional Ocorrendo 
Simultaneamente). O programa pode reduzir os custos 
de produção de cana em até 30%, além de ampliar a 
remuneração do produtor rural. Oferece aos coopera-
dos interessados auxílio em todas as etapas de produ-
ção e renovação da área de cana, do plantio à colheita, 
com assistência agronômica, máquinas e tecnologias. 
Em 2021, foram um total de 2 mil hectares renovados 
e assistidos pelo especialistas da Coopercitrus.
O cooperado Lucas Stamato comprova a eficácia 
dessa prática. Investindo em variedades mais moder-
nas, que garantem melhor germinação, ele também 
aposta na agricultura de precisão para garantir pro-
dutividade e rentabilidade. Ele investiu nas cultivares 
Brasmax Fibra IPRO, Nidera 6700 IPRO e DonMario 
66i68IPRO para o plantio. “É preciso fazer um traba-
lho bem feito desde o início. Além da escolha das 
sementes, investimos na agricultura de precisão para 
a preparação e correção do solo. Prefiro plantar em 
menos áreas, mas garantir um bom resultado”, afir-
ma Stamato. 
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Cultivares de Soja:
 a escolha certa 

garante boa 
rentabilidade

Produtores apostam em novas variedades 
ideais para cada sistema de produção e 

resultados surpreendem.
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À frente de uma produção de 210 hectares de soja nas 
cidades de Colina e de Ilha Solteira, SP, Lucas está sa-
tisfeito com os resultados da lavoura. “Em Colina, a pro-
dutividade foi de 80 sacas por hectare e em Ilha Solteira 
foram 72 sacas por hectare. Os custos estão aumentan-
do cada vez mais, então é preciso investir em tecnologia 
para produzir mais e garantir a margem de lucro”.
Ele ressalta a importância da parceria com a Cooperci-
trus. “A safra 2021/22 é a primeira que estamos plan-
tando totalmente por nossa conta, sem produtores 
parceiros. Nada disso seria possível se não tivéssemos 
a Coopercitrus. A cooperativa nos deu suporte com o 
fornecimento de máquinas, implementos e com a de 
toda a equipe técnica, que me ajudou desde a escolha 
de variedade de cultivares até insumos”, relata o coope-
rado, que planeja ampliar a área de plantio de soja. “Os 
resultados foram significativos e a parceria irá continuar 
na próxima safra, com a negociação via barter”, revela.

Prática e pesquisa caminhando juntos

O agrônomo e pesquisador Edson Corbo definiu os pila-
res da boa produtividade como análise de solo, semente 
de boa qualidade e agricultura de precisão. “Não adianta 
escolher o melhor cultivar se o solo não estiver prepara-
do para desempenhar o melhor. Assim como não adian-
ta fazer o manejo de solo e não plantar uma varieda-
de de qualidade. É preciso ter a junção desses fatores. 
Vamos colher os primeiros resultados no início de abril. 
Tem tudo para ser uma boa colheita. Tem algumas áre-
as onde plantamos soja pela primeira vez e, pelas condi-
ções climáticas, tudo está caminhando bem”, enfatiza.
O cooperado, que cultiva soja em 40 hectares em 
Uberlândia, MG, seleciona os tipos de sementes de 
acordo com seu planejamento de safra, identificando, 
por exemplo, as cultivares que se comportam melhor 
no momento hiperprecoce e as melhores variedades 
para plantio antes da janela.
“No ano passado, fizemos uma análise de solo e inves-
timos na cultivar FTR 3868 IPRO, indicada pelo time de 
especialistas da Coopercitrus. As decisões que estamos 
tomando em conjunto têm dado bons resultados”, afirma 
Edson.  

Testou e aprovou 

O produtor Manoel Polato, de Porto Ferreira, SP, investiu 
na cultivar a Zeus IPRO, da Brasmax, na safra 2019/2020, 
e a boa produtividade o motivou a expandir a área. “Es-
tamos sempre de olho em novidades para alcançar uma 
produtividade melhor. Então, decidimos experimentar 
em seis hectares e colhemos 80 sacas por hectare. Nes-
ta safra, plantei 60 hectares e em algumas áreas, o resul-
tado foi de 84 para 96 sacas por hectare”, comemora.
O especialista em soja da Coopercitrus, Daire Silva, 
acompanhou todo o processo nas lavouras de Polato. 
“Meu trabalho encurta a distância entre o conheci-
mento, a produtividade e as necessidades da lavoura. 
Cabe a nós o desafio de manter um olhar bem treinado 
para trazer o máximo de inovação ao campo, permitin-
do que o cooperado atinja sua meta de produtividade 
diante das adversidades. Por trás de toda técnica, pre-
valece a opinião específica a respeito dos problemas 
suscetíveis a ocorrer durante a cultura. Através da ex-
periência e contando com tecnologia de ponta, somos 
capazes de prever e amenizar estes problemas, evitan-
do perdas futuras e possibilitando um incremento mais 
assertivo”, afirma Daire. 
Para a próxima safra, o cooperado pretende plantar 100 
hectares com a nova cultivar. “A expectativa é produzir 
uma média de 95 sacas por hectare. A boa semente tem 
qualidade, sanidade e o conhecimento técnico do espe-
cialista da Coopercitrus faz a diferença” analisa Manoel.
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Na cultura da cana-de-açúcar, tradicional-
mente, tem-se utilizado o calcário agrícola 
como corretivo de solo e como fonte de 
cálcio (Ca) e de magnésio (Mg). As carac-

terísticas desse material, no entanto possuem baixa 
reatividade e necessidade de 3 a 4 meses de umidade 
no solo para que possa reagir na forma de carbonato 
e se transformar em óxido, o que ocorre devido a sua 
baixa solubilidade no solo, a qual é variável de acordo 
com a sua granulometria dele. Como alternativa, en-
contra-se no mercado os óxidos cálcio/magnésio.
Os óxidos possuem solubilidade de cálcio 85 vezes 
maior que a do carbonato de cálcio (calcário) sendo, 
portanto, uma ferramenta de nutrição de cálcio e mag-
nésio, que deve respeitar a recomendação baseada na 
análise de solo. Abaixo.

Utilização de óxidos em cana-de-açúcar

A utilização de óxidos de cálcio (CaO) e magnésio 
(MgO) — na cana-de-açúcar em plantio e soqueira 
tem tido muito sucesso, a relação Ca:Mg de 2:1 entra 
como alternativa e contribuição para o fornecimento 
de magnésio (Mg) para os solos com baixos níveis des-
se nutriente, extremamente importante no processo 
da fotossíntese e sua presença em níveis adequados 
acarreta aumento de produtividade da cana-de-açúcar. 
O uso de óxidos é uma alternativa viável para a gestão 
de fertilidade do solo. 
Existem vários tipos de aplicação desse produto no 
solo, como: 

- Aplicação localizada em faixa sobre a linha de 
cana soca

O óxido em soqueira e em linha, quando aplicado de for-
ma que fique esparramado em uma faixa de 50 centí-
metros de largura conforme foto 3, se torna uma ótima 
alternativa de fornecimento de cálcio e magnésio solúvel. 

Foto 3: Correta aplicação de óxidos na linha de cana soca. 
Fonte: Marcos Zeneratto

Sustentabilidade de diferentes fontes de 
cálcio em água.

Fonte Ca(%)
Litros de água para 
dissolver 1 Kg de 

produto

Nitrato de cálcio 19 1

Óxido de cálcio 71 770

Carbono de cálcio 40 66.000

- Aplicação localizada no sulco do plantio:

O uso de óxidos no sulco de plantio serve para o forne-
cimento localizado de cálcio e magnésio, proporcionan-
do melhor desenvolvimento das raízes e colaborando 
para reduzir o estresse hídrico durante o período seco. 
Além disso, oferece o benefício de ser aplicado em 
profundidade, onde, na maioria das vezes, não se con-
segue incorporar o calcário. Salienta-se que o produto 
deve ser aplicado atrás da haste do sulcador, abaixo do 
fertilizante de plantio.

Foto 1: Aplicação de óxido fundo junto com fertilizantes (incorreto). 
Fonte: Marcos Zeneratto

Foto 2: Correta localização do óxido no fundo do sulco. Fonte: Gaspar

Fonte: Resultados do estudo do Engenheiro Agrônomo 
Dr. Gaspar Korndörfer, realizado na região de Uberaba, MG.

Produtividade de Colmos (TCH), Produtividade de Açúcar 
(TAH) e Açúcar Total Recuperável (ATR) em cana soca 
de 2º corte, Var. RB85-5453 com aplicação de Óxido em 
FAIXA sobre a soqueira (Colheita 07/2018).

Tratamento Forma de aplicação
Dosagem 

Kg há – 1

TCH

 t há -1

TAH

 t há -1

ATR 

Kg t -1

Testemunha Faixa sobre soqueira 0 84 14,4 166

Óxido Faixa sobre soqueira 300 104 18,3 175

Calcário + Gesso Faixa sobre soqueira 300+300 86 14,3 167

Calcário + Gesso Área Total 1000+1000 91 15,7 173

- Aplicação com subsolagem corretiva na linha de 
plantio e entre linha de soqueira de cana-de-açúcar 

Outra modalidade de aplicação é a subsolagem corre-
tiva na entrelinha da soqueira da cana-de-açúcar. O tra-
balho realizado por Ronaldo Cabrera (2020), na região 
de Buritizal, SP, observou um aumento de produtivi-
dade em canavial de 6º corte com a variedade CTC4. 
Aplicação em julho/2019 e colheita em maio/2020, 
subindo cerca de 2 toneladas de açúcar por hectare 
quando aplicado 350kg do 60% CaO e 30% MgO  por 
ha, como apresentado no gráfico abaixo.

Subsolagem corretiva na linha de plantio. Fonte: Marcos Zeneratto 

Cabrera, 2020 (dados não publicados)
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Os trabalhos realizados até o momento com a subso-
lagem corretiva têm obtido resultados positivos em 
produtividade, sendo uma operação que demanda um 
equipamento específico e trator com potência acima 
de 180 cv. Essa operação também ocorre simultane-
amente à escarificação em profundidade de 60 cm, o 
que beneficia a descompactação e aeração do solo. 
A amostragem de solo demonstra níveis de cálcio, 
magnésio e V % maiores que a da testemunha de 60 
a 80 cm de profundidade, conforme Figura 2. Outra 
observação é o desenvolvimento de raiz de até 150 cm 
de profundidade, conforme Figura 3.
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Figura 2: Aumento de V % em profundidade após utilização 
de óxidos. Fonte: Cabrera 2020 (dados não publicados)
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Departamento de Tecnologia Agrícola
Adriano Veronez da Silva, Marcos Antonio Zeneratto, 

Cristiano José de Amaral, Fabiana Aparecida Fernandes, 
Consultores Especialistas Cana de Açúcar

Figura 3: Desenvolvimento radicular em profundidade de 150 cm. Fonte: 
Cabrera 2020 (dados não publicados)

Como recomendar óxidos?

A recomendação da quantidade do produto fazemos 
pelo balanço nutricional, com o objetivo de colocar o 
magnésio entre 20 % a 25 % na CTC do solo. 

A figura abaixo apresenta o equilíbrio de nutrientes de 
acordo com Vitti et al.

Fonte: Marcos A Zeneratto

150,0

100,0

50,0

0,0
22% CaO 15% MgO15%

K2O
Testemunha 46% CaO 33% MgO

TCH Ganho TCH

138,6

113,4

25,5
0,0

12,4

125,8

Aplicação de óxidos em 
subsolagem corretiva na linha do plantio 08/05/2021

Plantio 07/06/2021. Avaliação 12/03/2022

V% K% CTC Mg% CTC Ca%CTC

40 3 9 28

50 4 11 35

60 3-5 15 40

70 3-5 15 50

Vitti et al., 2000

V% K% CTC Mg% CTC Ca%CTC

=>80 3-5 20-25 60

Figura 1: Equilíbrios de nutrientes na 
relação V%, K% CTC, Mg% CTC e Ca% CTC. Fonte: Vitti et al.

É importante lembrar que, na cultura da cana de açú-
car, ainda é utilizado muito calcário com baixos teores 
de magnésio, o que acarreta solos com baixos níveis 
de disponibilidade de nutrientes para a planta. Também 
deve-se tomar cuidado com a logística de aplicação de 
fertilizantes nitrogenados. 

Foto: Marcos Zeneratto

Equipamentos para aplicação

No mercado, encontram-se produtos granulados, fare-
lados, pó e refinados, que definirão os equipamentos 
a serem utilizados.
O correto sempre é trabalhar com tratores cabinados, 
principalmente para produtos em formulação pó. Equi-
pamentos que possuem a distribuição com rosca sem 
fim apenas conseguem aplicar produtos granulados e 
refinados (observar que alguns refinados não conse-
guem fluir na rosca sem fim). Farelados e pó, obrigato-
riamente, devem ser trabalhados com equipamentos 
de distribuição de esteira. 
É importante ressaltar que, durante o manuseio do 
produto, deve-se evitar o contato dele com umidade 
para evitar a combustão. Em algumas situações, tam-
bém ocorre a queima e o derretimento o plástico e a 
corrosão de materiais dos equipamentos.

Segurança

Deve-se fazer o uso de equipamentos de proteção indi-
vidual (EPI’s) para a proteção dos olhos e das mãos, prin-
cipalmente para produtos na formulação pó e farelados.
Sempre armazená-los em barracão, em cima de pale-
tes, para evitar contato deles com a umidade.
A Coopercitrus conta com as principais empresas para 
atender o cooperado com essa tecnologia. Procure a Coo-
percitrus mais próxima de você para maiores informações.
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Importância do controle de
plantas daninhas e inseto-praga

  Relato de caso em Vargem Grande do Sul, SP

Figura 1: Tripes adulto da espécie Frankliniella 
schultzei, vetor dos orthotospovirus. (Foto: Mar-
cos Roberto Ribeiro Junior e Caroline da Cruz 
Martines, 2022).

Figura 2: Tripes adulto da espécie Frankliniella 
occidentalis, vetor dos orthotospovirus. (Foto: 
Marcos Roberto Rbeiro Junior e Caroline da Cruz 
Martines, 2022).

Nestes últimos anos, tem-se ob-
servado um aumento populacio-
nal desses insetos em diversas 
culturas, acarretando problemas 
diretos decorrentes da alimen-
tação e de injúrias ocasionadas 
pelo inseto nas plantas e também 
os problemas indiretos, como a 
transmissão do vírus. Em batatas, 
observam-se sinais de necrose 
nas folhas e também tecidos ne-
crosados nos tubérculos, o que 
faz diminuir seu valor comercial.
Esses sintomas foram observados 
por um cooperado da região de 
Vargem Grande do Sul, SP, que 
constatou sintomas de virose em 
sua lavoura de batata da variedade 
atlantic na safra 2021. As plantas 
apresentavam murcha no ponteiro, 
manchas no caule, necrose nos tu-
bérculos e presença de manchas 
marrons na polpa (Figura 3). 

Figura 3: Tubérculos de batata infectados com 
o orthotospovirus GRSV, apresentando tecidos 
necrosados. Foto: Bárbara Bordin e Débora Lo-
pes; 2022).

laca oleracea L.) (Figura 4) com pe-
quenas lesões amareladas (Figura 
5), que podem ser sintomas do ví-
rus, já que os tripes têm como hos-
pedeiros uma grande diversidade 
de espécies de monocotiledôneas. 
Além disso, a eliminação de plantas 
daninhas é parte essencial do mane-
jo de doenças causadas por vírus.

Figura 4: Beldroega sadia (Planta, flores e se-
mentes) retirada do manual de identificação e 
controle de plantas daninhas, 2014. Em geral, os produtores associam 

o aparecimento de anéis necróticos 
ao subgrupo necrótico PVYNTN, por 
isso a correta diagnose é importante 
para tentar impedir a expansão da 
doença, pois há grandes diferenças 
no controle de pulgões e tripes.
Em parceria com a IHARA, foi reali-
zada uma análise com a pesquisado-
ra Renate Sakate, do Departamento 
de Proteção Vegetal da UNESP, 
com o objetivo de detectar qual era 
o vírus presente na batata e, assim, 
entendermos se ele era transmitido 
pela tripes ou pela mosca-branca. 
Observou-se que a área tinha uma 
alta população de beldroega (Portu-

Figura 5: Beldroega infectada com o orthotos-
povirus GRSV, apresentando lesões cloróticas 
(Foto: Renate Krause Sakate, 2022).

22 2323

A cultura da batata (Solanum tuberosum L.) 
pode ser afetada por inúmeras pragas e 
doenças, como o “vira-cabeça”, causado 

por vírus pertencentes ao gênero Orthotospovirus. 
Essa doença é muito comum em solanáceas, aco-
metendo importantes plantas cultivadas, como o 
tomate, a berinjela, o pimentão e a batata.

O vírus é transmitido por tripes da ordem Thysa-
noptera, sendo adquirido pelo inseto no estágio lar-
val e transmitido pelo adulto. O gênero Frankliniella 
engloba duas importantes espécies vetoras dos or-
thotospovirus: F. shultzei (Figura 1) e F. occidentalis 
(Figura 2), os quais estão frequentemente associa-
das à ocorrência de vira-cabeça no campo.

na disseminação do vira-cabeça em lavouras de batata.
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A detecção utilizada foi a extração 
de ácido nucléico seguido de PCR 
(begomovirus) e RT-PCR (crinivi-
rus e orthotospovirus), que indi-
caram a presença de orthotospo-
virus causador da vira-cabeça nos 
4 tubérculos de batata e nas duas 
plantas de beldroega analisados. 
Na região, tem ocorrido o aumen-
to de relatos de produtores sobre 
a alta população de tripes nas la-
vouras. Nessa área, boa parte dos 
produtores plantam soja logo após 
a colheita de batata, o que pode 
atuar como ponte verde para dis-
seminação da praga. Segundo a 
pesquisadora Renate, já foi confir-
mada a presença orthotospovírus 
também na cultura da soja.
Os ortothospovirus também in-
fectam uma grande gama de hos-
pedeiros de interesse econômi-
co, comotomate,soja,amendoim, 
batata,pimentão,alface,mamão, 

entre outras espécies vegetais, 
além de diversas plantas daninhas. 
Essa ampla gama de hospedeiros 
dificulta o manejo da doença, pois 
essas plantas servem de fonte de 
inóculo do vírus e permanência da 
doença no campo.
A partir desse caso, é necessário 
alertar os produtores para o controle 
dessa praga, que vem crescendo na 
região. O correto posicionamento de 
defensivos químicos é fundamen-
tal para controle não só das pragas 
transmissoras, mas também para o 
controle das plantas daninhas hos-
pedeiras desse vírus. Climas quen-
tes e secos ou baixas temperaturas 
associadas à déficit hídrico podem 
propiciar o aumento desses insetos 
vetores. O vento também é um fa-
tor que contribui para a dispersão da 
praga a maiores distâncias, levando 
em consideração a baixa capacidade 
de voo do inseto. 

Em 1956, Primavesi encontrou a re-
gra de que não há doença vegetal 
sem prévia e determinada deficiên-
cia mineral. Por isso, deve-se supor 
que a resistência da planta tem de 
estar diminuída para que haja um 
ataque. Então, associar as técnicas 
de manejo já mencionadas anterior-
mente, o equilíbrio de nutrientes e 
o solo com vida também, são téc-
nicas de manejopara diminuir a inci-
dência do vetor do vírus. 
Todo produtor preza por boas co-
lheitas, mas se esquece de que, 
na cultura da batata, se ganha 
nos detalhes, os quais modifi-
cam o cenário dessa cultura, bem 
como um manejo satisfatório do 
tospovirus.

Bárbara Bordin
ATV - Ihara

Débora dos Santos Lopes
Especialista Coopercitrus em bataticultura

Renate Krause Sakate
UNESP, FCA-Botucatu
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O olhar atento para a sustentabilidade é fa-
tor de competitividade nos negócios, es-
pecialmente na produção agrícola. Para o 
consultor de sustentabilidade da Cooper-

citrus Bóris Alessandro Wiazowski, ao integrar a sus-
tentabilidade à estratégia do negócio, mais do que as-
segurar a sobrevivência, o produtor trilhará o caminho 
para a prosperidade da sua produção e da sociedade. 
Segundo ele, “A sustentabilidade está presente des-
de a originação até a oferta de produtos. Produzir com 
sustentabilidade é prosperar em todas essas perspec-
tivas, passando pela gestão da propriedade, pelo aten-
dimento à legislação, pelo respeito e pela segurança 
das pessoas, pela escolha de variedades, pelo plantio 
adequado à região e pelo cuidado com o meio ambien-
te e seus recursos naturais”.
Para elucidar essa realidade, a reportagem conversou 
com especialistas para incentivar a produção de cana 
de maneira rentável para o produtor e sustentável para 
o meio ambiente e a sociedade. Nessa perspectiva, 
Adriano Veronez ressalta certos benefícios: “Atual-
mente, os produtores contam com ferramentas que 
permitem maior segurança e precisão das atividades 
no campo. Insumos, máquinas e equipamentos agríco-
las evoluíram muito nos últimos anos, resultando em 
maior segurança às pessoas e ao meio ambiente. Con-
tamos com a análise de solo e pragas, que direcionam 
quais insumos devem ser aplicados, com a quantidade 
exata, o momento e a forma como deve ser feita, tudo 
com respeito aos trabalhadores e ao meio ambiente”. 

Ele adverte que há outra vantagem nas escolhas susten-
táveis, a mitigação das mudanças climáticas relacionadas 
às emissões de Gases de Efeito Estufa. “A prática da 
agricultura sustentável permite a maior captura de CO2 
pelo solo. A cana-de-açúcar, por exemplo, é uma cultura 
que deixa de 10 a 12 toneladas de palha no solo por hec-
tare, por ano. Esse material e as raízes da cultura propor-
cionam o acúmulo gradual de material orgânico no solo 
e, dessa forma, agem como um sequestrador, fixando o 
carbono no solo. Uma cultura bem cuidada gera muitos 
benefícios para o meio ambiente e a sociedade”. 
Assim, ao adotar padrões sustentáveis, o produtor de 
cana reduz os riscos sociais e ambientais de sua ope-
ração, otimiza o uso dos recursos na propriedade, me-
lhora a gestão da atividade, avança na conformidade 
legal e melhora as condições de segurança, qualidade 
de vida e bem-estar dos trabalhadores. Dessa forma, 
reduz os impactos negativos e potencializa os impac-
tos positivos a todas as partes interessadas. 
Nesse momento, entra a importância da certificação. O 
produtor com uma visão equilibrada entre produtivida-
de e práticas ESG pode obter certificações que propor-
cionam a melhoria contínua de todos os aspectos do 
seu negócio, como qualidade, produtividade e susten-
tabilidade, permitindo-lhe acesso a novos mercados e 
a uma boa precificação tanto da matéria-prima quanto 
na venda do produto. As certificações atestam quesi-
tos como qualidade, procedência, conformidade legal, 
gestão, segurança — de acordo com padrões nacionais 
e internacionais. 

A certificação socioambiental é um importante 
apoio à produção sustentável. Adquiri-la pode 
ser um grande diferencial para o seu negócio.

CANA: 
como produzir com 
sustentabilidade?

Sustentabilidade

“A certificação exige que se cumpra os parâmetros 
ambientais da lei brasileira, como a reserva am-
biental regularizada e georreferenciamento da área. 
Além disso, para consegui-la, é necessário mostrar 
na prática que seu negócio é realizado de forma res-
ponsável, com projeto estabelecido de segurança do 
trabalho, mostrando que o trabalhador tem o melhor 
ambiente para se trabalhar”, destaca Veronez.

BONSUCRO
Certificação internacional. Trata-se de um conjunto 
de boas práticas socioambientais para o cultivo da 
cana-de-açúcar e a produção de seus derivados e 
abrange todos os atores da cadeia produtiva. Ela 
identifica os principais impactos socioambientais 
da produção, considerando a conformidade legal, o 
meio ambiente e a biodiversidade, os direitos hu-
manos, a produção e o processamento da cana e, 
por conseguinte, estabelece indicadores de melho-
ria contínua. A certificação é concedida à usina de 
açúcar e etanol, englobando a auditoria da usina e 
da área agrícola fornecedora de cana.

Como conseguir a certificação?
Para obtê-la, primeiramente, a organização deve se 
registrar como membro Bonsucro, no site www.
bonsucro.com, e atender às etapas de certificação: 
Pré-Auditoria (opcional); Auditoria Documental; e 
Auditoria na Unidade de Produção. 

FSA - SAI PLATFORM
É uma das principais iniciativas globais da cadeia de 
valor de alimentos e bebidas para a agricultura susten-
tável. Tem como missão promover o desenvolvimento 
sustentável, saudável e resiliente do setor agrícola, ao 
mesmo tempo em que cria cadeias de suprimentos 
fortes e seguras. A Avaliação de Sustentabilidade da 
Fazenda (FSA), da SAI Platform, atesta as condições 
sustentáveis de produção na propriedade rural.

Como conseguir a certificação?
Inicialmente, deve haver o preenchimento do questio-
nário de autoavaliação, aberto a todos os produtores, 
e disponível em português no site da SAI Platform (ht-
tps://saiplatform.org/). As respostas guiam o produtor 
em questões de gestão, produtividade, meio ambiente 
e sociedade, indicando as oportunidades de melhoria. 
Ao alcançar um dos níveis para a verificação, o pro-
dutor pode submeter sua operação à avaliação de um 
auditor externo credenciado pela SAI Platform, o qual 
irá atestar a adoção de boas práticas na propriedade e 
o nível de produção sustentável alcançado. 

RENOVABIO 
O Governo Federal elaborou a Política Nacional de Bio-
combustíveis (RenovaBio) com o propósito de reduzir 
as emissões de Gases de Efeito Estufa do setor de 
transporte no Brasil. Instituído pela Lei nº 13.576/2017, 
o programa de estímulo à produção e ao consumo de 
combustíveis provenientes da energia limpa, como o 
etanol de cana-de-açúcar, entrou em vigor em dezem-
bro de 2019. É uma importante contribuição para que 
o país atenda aos compromissos assumidos durante 
a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas (COP21), realizada na capital francesa em 
2015. O Brasil estabeleceu metas anuais de descar-
bonização para o setor de combustíveis com o intui-
to de aumentar a participação de bioenergia na matriz 
energética brasileira para aproximadamente 18 % até 
2030. A previsão é que o país deixe de lançar na at-
mosfera mais de 700 milhões de toneladas de carbono 
nesta década. O programa é composto por três eixos 
estratégicos: 

Metas de descarbonização: O governo estabele-
ce anualmente metas nacionais para 10 anos, as 
quais são desdobradas para os distribuidores de 
combustíveis, que são a parte obrigada a participar 
da política. 

Certificação da produção de biocombustíveis: Os 
produtores voluntariamente certificam sua produção 
e recebem, como resultado, notas de eficiência ener-
gético-ambiental. Essas notas são multiplicadas pelo 
volume de biocombustível comercializado, o que resul-
ta na quantidade de CBios que determinado produtor 
poderá emitir e vender no mercado.

Crédito de descarbonização (CBIO): 1 CBIO equi-
vale a 1 tonelada de emissões evitadas, que cor-
responde a sete árvores em termos de captura de 
carbono. O número de títulos disponíveis no mer-
cado em 15 de fevereiro de 2022 alcançava 13,05 
milhões — 36,6 % da meta para 2022, segundo o 
Itaú BBA, com base em dados da B3. Do total, 10,4 
milhões dos títulos vêm do estoque de passagem 
do ano anterior, 2,9 milhões foram emitidos em 
2022 e 200 mil foram aposentados este ano. O pre-
ço médio, em 2022, é de R$ 89,8/CBIO, o maior já 
registrado na história. Até 2029, serão compensa-
das emissões de gases causadores de efeito estufa 
que representam a plantação de 5 bilhões de árvo-
res, o que equivale a todas as árvores existentes 
na Dinamarca, na Irlanda, na Bélgica, nos Países 
Baixos e no Reino Unido juntas.
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O mundo passa por profundas transformações que 
ocorrem em alta velocidade. O produtor rural está 
atento às principais exigências do mercado e atu-
alizado sobre elas. Assim, aumentar a produção 
agrícola com responsabilidade e sem causar danos 
ambientais é um desafio que o trabalhador do cam-
po deve estar disposto a superar e o caminho para 
essa empreitada está na adoção de uma produção 
sustentável. 
Atenta às oportunidades que a produção de cana 
sustentável representa aos produtores rurais, a 
Coopercitrus fomenta boas práticas no campo, pro-
move a responsabilidade social e garante preços 
melhores, viabilizando a adequação de seus coo-
perados a esse mercado cada vez mais aquecido.
A certificação é um importante apoio à produção 
sustentável. Por isso, a cooperativa orienta os co-
operados a investirem em estratégias que adotam 
as boas práticas agrícolas a fim de promover tanto 
o aumento de produtividade quanto a rentabilidade 
e a melhoria dos indicadores sociais, ambientais e 
de governança.

Tereos certifica unidades e 
emite CBios

O superintendente de Excelência Opera-
cional do Tereos Açúcar & Energia Brasil, 
Renato Zanetti, ressalta que a sustentabi-
lidade está no centro do negócio, a come-
çar pela principal matéria-prima, a cana-de 
açúcar, que opera em um modelo de eco-
nomia circular, permitindo o seu aproveita-
mento ao máximo. 
“As certificações nos permitem garantir 
boas práticas agrícolas e operacionais ali-
nhadas aos padrões socioambientais cer-
tificados, auditados e credenciados, como 
também nos ajuda a propiciar parcerias 
institucionais relevantes e atratividade ao 
crédito. Utilizamos as certificações como 
forma de garantir que estamos no caminho 
certo e seguindo os melhores padrões, 
evidenciando a busca constante na evolu-
ção de práticas cada vez mais sustentáveis 
e alinhadas com as exigências do mercado 
e da sociedade”, afirma Zanetti.
Entre as principais certificações, Zanetti 
cita o Bonsucro e o FSA da SAI Platform: 
“Na safra 2020/2021, registramos um au-
mento de 13 % da certificação Bonsucro 
em nossas áreas agrícolas em relação ao 
ciclo anterior”.
Na parte de etanol, a Tereos garantiu que 
todas as sete unidades de processamento 
de cana-de-açúcar fossem certificadas no 
programa.
“Estamos atuando no mercado de CBios 
desde 2020. O lucro da comercialização é 
distribuído com a cadeia de produção de 
cana, gerando valor compartilhado. Os CBios 
são negociados na bolsa de valores brasileira 
(B3) como um ativo financeiro, tornando-se, 
assim, uma fonte de renda para a empresa 
emissora e, portanto, para o produtor de ca-
na-de-açúcar”, explica Zanetti.
 

Seja um Recopeiro
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Um dos propósitos da Coopercitrus é levar 
conhecimento, tecnologia e sustentabili-
dade ao campo e contribuir para que a ges-
tão de nossos cooperados seja eficiente. 

Nessa direção, em 2019, nasceu a Fundação Cooper-
citrus Credicitrus, entidade de pesquisa, educação e 
difusão de novas tecnologias. Atuando com foco em 
três pilares, educacional, ambiental e social, seu ob-
jetivo é ser uma ferramenta de desenvolvimento das 
comunidades.
Localizada em Bebedouro, SP, a entidade sem fins lu-
crativos visa ao desenvolvimento dos seus cooperados 
e da comunidade no entorno, contando com parceiras 
que viabilizam grandes projetos voltados à pesquisa, à 
educação, à difusão da tecnologia e ao meio ambiente. 
A sede da Fundação, localizada em uma área de 112 
hectares, oferece campos experimentais, laboratório 
de análise de solo e folhas, viveiro de mudas, anfiteatro 
e centro de treinamentos, promovendo um ambiente 
perfeito para a integração entre a teoria e a prática na 
formação da mão de obra especializada. Nessa área, 
destaca-se o moderno prédio educacional que possui 
capacidade para receber 600 alunos, contando com 10 
salas de aulas, laboratórios de informática e biblioteca.

EDUCAÇÃO

Formação especializada para o agronegócio
Com objetivo de formar capital humano capacitado 
e especializado para o setor agropecuário, a Fun-
dação Coopercitrus Credicitrus investe em projetos 
educacionais, que promovem o desenvolvimento 
social sustentável mediante ações realizadas com 
instituições reconhecidas pela tradição e compe-
tência, como o Centro Paula Souza. Salienta-se que 
a instituição já oferta, por meio da Etec, o curso 
Técnico em Agronegócio e, por intermédio da Fa-
tec, o curso superior Big Data em Agronegócios, 
possibilitando a formação para profissionais do 
agro, cooperados, filhos de cooperados e toda a co-
munidade.
E os projetos não param por aí. Também em parcei-
ra com a Etec, o Sindicado Rural de Bebedouro e a 
Senar, a Fundação passa a oferecer diversos cursos 
de qualificação profissional de curta duração, vol-
tados para a gestão da propriedade rural. Entre os 
temas dos cursos estão Excel, NR-31, Integração 
ILPF, Governança da Propriedade Rural e Recursos 
Humanos. 

Fundação Coopercitrus Credicitrus
Um compromisso com a educação, o meio ambiente e a comunidade

EDUCAÇÃO 

MEIO AMBIENTE 

DIFUSÃO DE 
TECNOLOGIA

Aula inaugural 

No dia 23 de fevereiro, foi realizada a aula inau-
gural para a 2ª turma do curso de Big Data em 
Agronegócio e para a 3ª turma do curso Técnico 
em Agronegócio. Além dos alunos e professores, 
o evento contou com a participação do presiden-
te do Conselho de Administração da Cooperci-
trus, José Vicente da Silva, do vice-presidente 
do Conselho de Administração da Coopercitrus, 
Matheus Kfouri Marino, do CEO da Credicitrus, 
Walmir Segatto, do diretor técnico-científico da 
Fundação Coopercitrus Credicitrus, Agostinho 
Mario Boggio, do consultor de Sustentabilidade 
Coopercitrus, Bóris Wiazowski, do secretário de 
Educação de Bebedouro, Hélio Souza, da diretora 
FATEC Bebedouro, Carla Lanzotti, e do diretor da 
Etec Bebedouro, Lucas da Cruz Silva.
O presidente do Conselho de Administração 
da Coopercitrus, José Vicente da Silva, deu as 
boas-vindas aos parceiros e alunos ressaltando 
a importância da formação especializada para o 

desenvolvimento do agronegócio: “A educação 
é um dos pilares da atuação da Fundação Coo-
percitrus Credicitrus e o agronegócio é um im-
portante pilar da economia brasileira. A Fundação 
une dois grandes pilares na capacitação de pro-
fissionais para atuarem no agronegócio. Essas 
ações retornarão na forma de desenvolvimento 
para a agricultura, para a geração de empregos, 
com impactos positivos em toda a sociedade. O 
propósito da Fundação é se tornar um centro de 
referência do agronegócio e um núcleo de forma-
ção de pessoas”. 
O consultor de sustentabilidade na Cooperci-
trus, Bóris Alessandro Wiazowski, enfatizou que 
o Brasil é uma potência no agronegócio e, para 
que continue crescendo, necessita de ampla im-
plementação tecnológica em seus negócios para 
o aumento da produção: “A falta de capacitação 
é o freio do desenvolvimento do agronegócio. A 
formação técnica é essencial para que os profis-
sionais acessem as inovações oferecidas pela 
agricultura, agregando valor à produção”.

MEIO AMBIENTE

No segmento ambiental, a Fundação Coopercitrus Credici-
trus visa ser uma incentivadora de ações que agreguem a 
sustentabilidade e a produtividade às propriedades rurais.

Projeto CooperSemear 
Para apoiar o produtor rural no reflorestamento de áreas 
de preservação permanente, a Fundação mantém um 
viveiro com mudas de espécies florestais que são dire-
cionadas para os projetos de reflorestamento, a recom-
posição de áreas ou o plantio de florestas comerciais. 
Essas mudas abastecem o Projeto CooperSemear e o 
Projeto Mata Viva, desenvolvidos pela Coopercitrus.
O Projeto Coopersemear oferece apoio técnico para o 
reflorestamento de áreas nas propriedades rurais dos 
cooperados. O time ambiental da Fundação constrói 
projetos de reflorestamento de acordo com a necessi-
dade de cada produtor, disponibilizando gratuitamente 
as mudas necessárias para implantação das matas. 
Em contrapartida, o cooperado fica responsável pela 

mão de obra para o plantio e as eventuais adequações 
da área. Os técnicos da cooperativa fazem visitas pe-
riódicas para acompanhar o processo, dar as orienta-
ções aos cooperados e analisar os resultados a curto 
e médio prazo.
Nos mesmos moldes, a Coopercitrus, em parceria 
com a BASF, desenvolve o Projeto Mata Viva, iniciati-
va que seleciona propriedades rurais para serem con-
templadas com projeto de reflorestamento. Em 2021, 
foram desenvolvidos 17 projetos de reflorestamento, 
que recuperaram 21 hectares. Para 2022, a Fundação 
pretende recuperar mais de 50 hectares em áreas de 
preservação.
Em 2022, a Fundação fechou parceria com o BNDES 
no projeto Floresta Viva, que também apoia refloresta-
mento em propriedades rurais.

Área recuperada pelo Projeto CooperSemear
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Projeto CooperNascentes

O CooperNascentes tem como foco a preservação e a 
recuperação de minas de água nas propriedades rurais, 
contribuindo para o aumento da capacidade hídrica e a 
disponibilidade de água nas comunidades do entorno. 
A Fundação oferece o planejamento e a consultoria aos 
produtores participantes, cabendo a eles disponibilizar 
mão de obra e materiais para as atividades necessárias 
à recuperação das minas. 
No âmbito do CooperNascentes, desde 2019, conduzi-
mos, em parceria com a Nortox, o Projeto Olho D’Água, 
cujas premissas são as mesmas do projeto anterior. 
Em dois anos de trabalho conjunto, 199 propriedades 
rurais foram contempladas com a recuperação de mi-
nas. Só em 2021, 136 nascentes foram recuperadas, o 
que significou um aumento da capacidade hídrica para 
1,4 milhão de litros de água por dia. 

PESQUISA

Difusão de tecnologia
Com objetivo de possibilitar o progresso social, técnico 
e econômico, a Fundação reafirma o seu compromisso 
com o desenvolvimento sustentável por meio tecno-
logias para melhorar o desempenho dos agricultores.
A instituição impulsionou os projetos de pesquisa da 
antiga Estação Experimental de Citricultura de Bebe-
douro, possibilitando importantes parcerias. O primeiro 
passo foi a reforma do Laboratório de Análise de Solo e 
Tecido Vegetal e a aquisição de novos equipamentos. 
Com a nova estrutura, o laboratório passou a duplicar 
sua capacidade de análises, aumentando-a de 10 mil 
para 20 mil por ano; e de 2 mil para 4 mil análises de 
folhas no período, com o objetivo de prestar melhores 
serviços e contribuir com o desenvolvimento da produ-
ção agropecuária e da produtividade no campo.

associação de produtos que a mantêm livre de pragas e 
doenças desde o estabelecimento inicial da lavoura até a 
nutrição inovadora, a qual permite maiores ganhos em pro-
dutividade e precocidade.
“Desde o início, nos preocupamos em manter no local 
cultivos de maior importância para os cooperados e nos 
preparamos para oferecer treinamentos e demonstrações 
dessas soluções aos especialistas da Coopercitrus, contri-
buindo para a aquisição de produtos baseados em inova-
ção, eficiência e sustentabilidade”, afirma Grossi.

Parcerias nos Campos Experimentais (Plots)
A Fundação disponibiliza áreas de cultivo para que empre-
sas parceiras conduzam experimentos de campo, com 
foco na validação e na demonstração de suas tecnologias. 
Por existirem diversos plots de diferentes empresas, os 
produtores podem, em uma mesma área, analisar compa-
rativos e conhecer diferentes protocolos para condução de 
lavouras, ganhando mais assertividade nas decisões toma-
das em sua propriedade. 
Cada área é disponibilizada pelo período de cinco anos a 
cada empresa parceira e, para garantir o pleno funciona-
mento dos protocolos, a Fundação disponibiliza cavaletes 
de irrigação logo na entrada de cada área. Ao adquirir um 
dos plots, a empresa parceira tem acesso à área de even-
tos e aos ambientes acadêmicos da Fundação para realizar 
ações de desenvolvimento técnico e prático com comodi-
dade para fornecedores e clientes. Atualmente, 12 empre-
sas parceiras fazem uso dos plots.
Uma delas é a UPL, com dois plots em que são realiza-
dos experimentos de culturas perenes (café, citros e cana-
-de-açúcar) e anuais (milho, soja, tomate, alface, cenoura, 
cebola, melancia, beterraba, couve-flor, repolho, brócolis, 
batata, banana, goiaba, mamão, manga, abacate, amen-
doim e pastagem). Além desses cultivos, a UPL também 
cultiva sementes de leguminosas secas comestíveis (ervi-
lha e grão-de-bico): “Esse estudo é feito juntamente com a 
Embrapa e a Advanta, que buscam oferecer soluções para 
aumentar o consumo de proteína em países onde esse 
consumo é baixo — como, por exemplo, a Índia, país de 
origem da UPL —, além de estimularem o cultivo deles 
pelos produtores brasileiros, como complemento aos tra-
dicionais, milho, soja, arroz e trigo. Nos períodos de en-
tressafra, temos plantado algumas culturas de cobertura, 
como canola, nabiça e girassol”, afirma o representante da 
UPL Daniel Grossi. 
Para o parceiro, o principal objetivo de demonstrar tantas 
variedades é apresentar soluções que mostrem aos coo-
perados como é possível manter a planta sadia durante 
todo o ciclo produtivo, explorando o potencial genético 
de cada cultivo e potencializando a produção dela pela 

Convênio com a Embrapa
Desde 1985, o projeto de cooperação técnico-científica 
para validação agronômica e mercadológica de varieda-
des e práticas de manejo de citros, realizado em parce-

Cooper Nascentes
Restauração de Nascentes 

ria com a Embrapa, trouxe importantes contribuições 
para o cenário da citricultura. Ao longo desse período, 
foram publicados 430 trabalhos técnicos e científicos, 
realizados mais de 200 eventos, seminários e congres-
sos nacionais e internacionais de tecnologia e feitos 
mais 1.850 atendimentos a produtores e técnicos. 
Com a parceria, os citricultores têm acesso a importan-
tes informações de manejo, além de novos cultivares 
e possibilidades de tratamentos para o pomar, elevan-
do sua produtividade e gerando resultados expressivos 
para o mercado. 
A Coopercitrus tem em seu DNA a atuação social e 
ambiental, características do sistema cooperativo e da 
atuação com os produtores rurais. Com a criação da 
Fundação Coopercitrus Credicitrus, houve a ampliação 
de seus investimentos em projetos voltados para pro-
mover a transformação social, formando profissionais 
capacitados e especializados para o setor.
A Fundação é o braço de sustentabilidade da Coopercitrus, 
resultado da união de recursos próprios e da parceria com 
outras instituições com uma estrutura de gestão profissio-
nal para trabalhar a responsabilidade socioambiental sus-
tentável por meio de pesquisa, educação e meio ambiente.

Restauração de minas de água pelo projeto CooperNascentes

Análise de solos no Laboratório da Fundação

Plots com pesquisas desenvolvidas com empresas parceiras

Bóris Alessandro Wiazowski,
consultor de Sustentabilidade na Coopercitrus
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OPINIÃO

O seguro de máquinas e implemen-
tos agrícolas é uma das medidas 
mais importantes no agronegócio. 
O produtor rural precisa se precaver 

de imprevistos para obter resultados 
rápidos, pois um contratempo será mi-

nimizado caso o equipamento esteja asse-
gurado. Danos elétricos, acidentes de causa ex-

terna e roubo são exemplos de ocorrências a que 
o produtor rural está suscetível. Ao fecharmos 
negócios, por vezes, nossos clientes acabam es-
quecendo que todos estão sujeitos a imprevistos 
quando a máquina está operando ou apenas guar-
dada. 

Marcos Coloca, 
supervisor regional de Vendas da New Holland Agriculture.

Quais são os benefícios do Seguro Rural para 
proteger o patrimônio do produtor?

Atualmente, são muitas as dificul-
dades enfrentadas pelo produtor 
rural, por isso um bom planeja-
mento é essencial para uma boa 

safra. No atual momento, é impor-
tante o produtor rural elencar o Se-

guro Rural como um dos investimentos 
a realizar, pois, diante de tantas incertezas rela-
cionadas ao clima (seca, granizo, geada, venda-
val, chuvas excessivas etc.), o Seguro Rural tor-
na-se seu grande aliado ao garantir o reembolso 

de seus custos de produção ou, até mesmo, de 
parte da sua produtividade, minimizando prejuí-
zos. Além disso, o produtor pode ser beneficia-
do com a subvenção, em que parte do custo do 
seguro é subsidiado pelo Governo Federal como 
forma de incentivar a contratação. Há também 
estados que possuem o programa de subvenção 
(estatal), tornando o custo ainda mais baixo.

Cássio Rodrigues Móvio, 
gerente de Seguros Coopercitrus.

Faz 2 anos que enfrentamos frustração com re-
lação à safra por conta da seca e da geada aqui 
na região. Encontrei na Coopercitrus a solução 
para assegurar minha produção, visto que per-
di 80 % da colheita deste ano. O investimento 
não é caro. Acredito que seja importante incluir 
o seguro dentro do planejamento que a gente 

faz com a Coopercitrus. Na minha 
opinião, quem não investe nessa 
segurança não vai conseguir se 
manter na cultura.

Decio Kemp,
cafeicultor de Lupércio, SP.
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GEOFERT:
o guia para você produzir mais

e gastar menos

3736 37

Cooperados comprovam os benefícios dessa tecnologia e colhem bons resulta-
dos, com aumento da produtividade, redução de custos e melhor rentabilidade.

A escassez dos insumos no mer-
cado e o consequente aumento 
nos custos de produção esta-
rão entre os principais desafios 

do produtor rural nas próximas safras. Um 

bom planejamento e o uso racional dos 
produtos são medidas indispensáveis para 
preservar a qualidade na produção e fa-
zer a conta fechar positivamente. Nesse 
contexto, a agricultura de precisão vem 
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ganhando ainda mais evidência 
entre os produtores, pois ajuda a 
conhecer as variações nas lavou-
ras e a tomar melhores decisões 
baseadas em dados.
Acompanhando os avanços tec-
nológicos, a Coopercitrus assu-
miu o compromisso de tornar as 
tecnologias cada vez mais acessí-
veis aos cooperados, por meio de 
produtos e serviços de agricultura 
de precisão e de apoio técnico es-
pecializado.
O Geofert, tecnologia que faz o 
mapeamento detalhado da fertili-
dade do solo, se tornou um im-
portante aliado para os nossos 
cooperados, uma vez que permite 
conhecer a real situação de cada talhão. Com ele, 
o produtor tem um mapa preciso da variabilidade 
de solo e, assim, pode fazer correções com mais 
inteligência e precisão, melhorando a gestão dos 
fertilizantes e aumentando o potencial produtivo 
por área.
“A fertilidade do solo é um dos fatores que influen-
cia diretamente a produtividade e a qualidade de 
qualquer lavoura. Gosto de usar uma comparação 
simples: quando vamos fazer um exame de san-
gue, ele nos mostra como está o nosso organismo 
e se devemos tomar alguma medicação para me-
lhorar a saúde. O mesmo acontece com a análise 

de solo, que vai informar quais são os insumos e a 
quantidade exata dos nutrientes que o solo neces-
sita para se restabelecer e produzir mais”, explica 
o supervisor de Serviços de Tecnologia Agrícola da 
Coopercitrus, Lucimar Antonio Gomes.
Se esses fatores já são relevantes em tempos nor-
mais, no cenário de altos custos e falta de insumos, 
eles se tornam ainda mais importantes. 

Geofert e sua funcionalidade
A coleta das amostras de solo georreferenciadas 
pelo Geofert é feita por um tecnificado amostra-
dor de solo equipado com um comando automático 

que permite maior precisão na hora 
da coleta e menor índice de conta-
minação.
O mapeamento das áreas é feito 
por meio da plataforma Cooperci-
trus Campo Digital. As informações 
são encaminhadas para a equipe de 
projetos, que gera os mapas com 
os pontos de coletas em grids (um 
a dez hectares) ou zonas de mane-
jo (com base na resposta da planta 
— desenvolvimento e produtivida-
de). Em seguida, com o apoio de 
um aplicativo, o técnico operador 
do Geofert navega nesses pontos 
e faz a coleta das amostras com 
precisão e agilidade.

Cada amostra é identificada, catalogada e enviada 
para um destes laboratórios: Fundação Cooperci-
trus Credicitrus, em Bebedouro, SP; Laboratório da 
Unidade de Negócios de São Sebastião do Paraíso, 
MG; Ribersolo, de Ribeirão Preto, SP; Safrar, de 
Uberlândia, MG; e Athenas, de Jaboticabal, SP.
Os resultados laboratoriais são interpolados ao 
mapa de coleta, gerando mapas de  corretivos e 
fertilidades em taxas variáveis.
Os mapas de fertilidade auxiliam na recomenda-
ção de fertilidade mais precisa, contribuindo para a 
identificação da medida corretiva mais eficaz, o que 
evita o desperdício de produtos e promove melho-
res resultados da lavoura.
A assertividade nas aplicações dos insumos tem 
conquistado os cooperados: “O Geofert tem o pa-
pel fundamental de contribuir com a tomada de 
decisões e a programação na compra de insumos. 
Para atender à demanda do cooperado, a Cooper-
citrus vem ampliando sua estrutura, contando com 
15 tecnificados amostradores de solo acoplados em 
quadriciclos e tratores de 25 cv. Foram 2.500 coo-
perados atendidos em 2021, um total de 160.000 
hectares otimizados”, enumera Lucimar. 

Soja mais produtiva 
O cooperado Antônio de Paula, de Viradouro, SP, 
se surpreendeu com a melhora do perfil de seu 
solo impulsionado pelo uso do Geofert: “É impor-
tante investir na tecnologia, se não a gente fica 
para trás. Aqui, aproveitamos as oportunidades e a 
assistência técnica da Coopercitrus e estamos mui-
to satisfeitos. Com o Geofert, temos conquistado 
resultados significativos na produção. Antigamen-
te, produzíamos uma safra por ano, hoje, consegui-
mos produzir três. Com o manejo correto do solo, 
vamos mantendo o histórico do solo e, com esses 
dados, fica mais fácil trabalhar. O segredo do su-
cesso é acompanhar a tecnologia e utilizá-la para 
conquistar os melhores resultados”.
Renato de Paula, filho de Antônio, confirma a qua-
lidade do serviço de amostragem de solo georre-
ferenciada: “Investimos na tecnologia na safra 
2019/20 na rotação de cana com a soja. Os resulta-
dos são nítidos, com a área ficando toda uniforme. 
Com o sistema convencional, gastávamos muito 
com calcário, potássio e gesso e não tínhamos re-
sultados. Com a análise, descobrimos que o solo 
tinha várias falhas, especialmente falta de potássio. 
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Cada amostra é identificada, catalogada e enviada para laboratórios parceiros.

Alta tecnologia garante resultados precisos para auxiliar na tomada de decisão.
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Corrigimos essa falta e paramos de gastar dinheiro 
em áreas que não precisavam. Também associa-
mos outras tecnologias como GPS, piloto automá-
tico, plantadeira de precisão e temos conseguido 
bons resultados a cada safra”.
Satisfeito com os resultados, pai e filho pretendem 
continuar investido em tecnologias para alcançar 
uma alta performance na lavoura: “A meta é fazer 
uma aplicação 100 % de taxa variadas. Agora, não 
podemos parar de investir em tecnologia!”.

Limão de alto valor
Há três anos, o citricultor Luiz Augusto Marino, de 
Bebedouro, SP, utiliza o Geofert com a Coopercitrus 
e considera o custo-benefício e a precisão os princi-
pais diferenciais para a boa produção de limão. 
“A margem do lucro do produtor é pequena, então, 
precisamos ganhar com o uso consciente de insu-
mos. Com a amostragem de solo, é possível enxer-
gar como está a lavoura e quais são os nutrientes 
que ela precisa. Fazemos as adubações de acordo 
com a necessidade do solo”, explica.
Para ele, aliar a tecnologia à gestão da fazenda é 
um excelente investimento para quem busca me-
lhorar os resultados. “É um investimento com re-
torno garantido. Quando eu corrijo o solo, economi-
zo em insumos, em tempo de aplicação, em diesel. 
Com isso, temos uma produção economicamente 
sustentável e fechamos a conta”, analisa.
Marino faz análise de solo na área total todos os anos. 
De acordo com ele, “Até que se corrija o perfil do 
solo, a amostragem deve ser feita ano a ano, com 
aplicações localizadas. Depois dessa correção, pode-
mos fazer um ano sim e o outro não. Vale a pena 
fazer com a Coopercitrus pela praticidade, agilidade 
e precisão”. 
A assistência técnica de qualidade é outro fator im-

portante. “Conversando com a equipe técnica da 
Coopercitrus, percebemos a necessidade de investir 
em tecnologia. Trata-se de uma equipe qualificada e 
bem-informada, que nos motiva e incentiva a buscar 
melhores resultados”, afirma o citricultor.

Cana com melhor retorno
Conhecer as necessidades do solo otimizou os custos 
de produção em 15 % do negócio familiar do cooperado 
William Semensato, de Novo Horizonte, SP. O produtor 
fez o Geofert em uma área de 1.450 hectares de cana 
e soja.
“Em 2017, chegamos no limite máximo de produtivi-
dade em cana e não conseguimos mais avançar. Per-
cebemos que uma parte da lavoura tinha boa produ-
tividade e a outra, não. Com o Geofert, descobrimos, 
de forma detalhada, quais nutrientes estavam limitan-
do essa produtividade. Com a correção feita, tivemos 
uma economia de 15 % nos insumos e mantivemos a 
produtividade, mesmo num ano de quebra de produ-
ção, em virtude da falta de chuva”, relata.
Antes de investir no Geofert, o produtor aplicava uma 
quantidade fixa de calcário e gesso a cada dois anos 
na lavoura: “Tudo era feito na base do achismo e, por 
isso, não tínhamos os resultados desejados. Começa-
mos a investir na análise de solo em 550 hectares de 
cana e, posteriormente, avançamos, aplicando tam-
bém na área de soja. Agora, tudo é aplicado na dose 
certa com os nutrientes necessários para o solo”.
William não abre mão do suporte técnico da Coo-
percitrus para a tomada de decisão: “A assistência 
que a Coopercitrus presta é muito importante. Não 
adianta levantar todas as informações sobre o solo 
e deixar esse relatório dentro da gaveta. É preciso 
pedir orientação a um especialista que saiba inter-
pretar todos esses dados e colocar em prática na 
lavoura. Tenho sorte de ter a Coopercitrus na re-
gião. Aqui, sentamos com a consultora da coope-
rativa, que traça conosco todos os parâmetros para 
fazer esse trabalho de correção de solo”, pontua.
Sobre o futuro, William é categórico: a tecnologia é 
uma ferramenta essencial para manter a rentabilidade 
e a produtividade da lavoura: “Se não investir em tec-
nologia, é difícil manter o negócio. A tecnologia bem 
fundamentada e levada a sério dentro da propriedade 
é uma ferramenta essencial para aumentar a produti-
vidade. Além disso, os produtos estão cada vez mais 
caros e, com a tecnologia, conseguimos ser bem as-
sertivos. É possível produzir mais gastando menos”.
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Prezado Cooperado Coopercitrus,
novo plano com abrangência nacional 
Unimed Bebedouro/Coopercitrus. 

Maiores informações procure a filial
da Coopercitrus mais próxima.

Gestão na propriedade Gestão na propriedade

RESISTIR OU

 CEDER: 
A importância da 

resiliência dos 
negócios agrícolas

“Resistir” significa manter-se firme, não 
sucumbir1. “Ceder”, por outro lado, 
significa abrir mão, renunciar a algo. 
Nos dicionários, esses termos são 

apresentados como antagônicos, como frontalmente 
distintos. Todavia, quando pensamos em resiliência — 
entendida como a capacidade de se recobrar facilmente 
ou se adaptar à má sorte ou às mudanças —, as duas 
palavras mencionadas podem ser parceiras e utilizadas 
de maneira cooperativa. Afinal, decidir quando resistir 
às mudanças ou quando ceder a elas e em que medida 
se fará cada um desses movimentos está no cerne da 
resiliência empresarial e tem se tornado, gradativamen-
te, um dos mais relevantes atributos de um bom gestor.
Os últimos anos têm sido particularmente desafiadores 
para os empresários brasileiros — e apesar das virtu-
des produtivas do agro, os negócios agrícolas não são 
exceção. O aumento da imprevisibilidade macroeconô-
mica, os desafios climáticos e as instabilidades políticas 
somaram-se de maneira complexa, exigindo maior grau 
de conhecimento e capacidade de gestão técnica e fi-
nanceira. Dia após dia, as rotinas e práticas conhecidas 
tornam-se impróprias ao ambiente mais volátil em que 
vivemos e estratégias válidas, amplamente utilizadas 

no passado, aos poucos, mostram sinais de obsoles-
cência. Como sobreviver neste ambiente instável? 
A resposta a essa pergunta é complexa, mas há alguns 
atributos e habilidades que podem ser citados como 
fundamentais, constituindo as partes de um todo que 
envolve a resiliência empresarial. O primeiro refere-se 
ao real conhecimento do negócio e seu mercado (in-
cluindo o público-alvo). Muitas vezes, as organizações 
movem-se — em termos de adequação — muito mais 
lentamente do que as oscilações e tendências da de-
manda, criando hiatos de atendimento e abrindo espa-
ço para a perda de parcelas importantes de mercado. 
Se, por um lado, é certo que vivemos em um país onde 
o “custo dos negócios” é altíssimo, por outro, não lidar 
com essa situação pode ser ainda mais grave, pode ser 
fatal. Reconhecer as mudanças — de padrões, gostos, 
tendências de acesso, requerimento de facilidades de 
uso, entre outros — é fundamental à manutenção da 
capacidade de manter-se ativo, visível e desejado mer-
cadologicamente. Assim, investir em aprendizagem e 
aceitar a necessidade de transformação como um pro-
cesso natural são dois passos importantes para a ma-
nutenção e, ou, a expansão das fronteiras de atuação.
Além disso, é preciso reconhecer a importância — in-

dividual e coletiva — da transformação, para melhor, 
de cada contributo socioeconômico e ambiental. Mais 
do que uma palavra, o termo “sustentabilidade” preci-
sa ser reconhecido como uma necessidade que reflita 
uma nova forma de produzir, agir, consumir... em es-
sência, uma nova forma de viver. Essas transformações 
vão muito além do que se pode atribuir a um olhar para 
a “economia verde”, pois trata-se de reconhecer que 
há valor social, econômico e ambiental nessa transfor-
mação. Sobre esse tema, lanço mão das excelentes 
reflexões do professor Ricardo Abramovay, quando ele 
destaca que, na nova ordem que se apresenta, o foco 
precisa se deslocar dos esforços pelo aumento da pro-
dutividade do capital e do trabalho para a produtividade 
dos recursos, considerando a sua finitude. Portanto, o 
uso desses recursos deve ser “inteligente, eficiente e 
parcimonioso de matéria, de energia e da própria biodi-
versidade”.2

Por fim, é preciso que a equipe de gestão dos negócios 
seja coesa, mas ativa em reflexão, o que implica saber 
ouvir e lidar com divergências. Em outras palavras, as 
lideranças precisam ser atuantes junto às suas equipes, 
abrindo-se, prudentemente, a novas ideias. Isso envol-
ve investimento em capital humano, em reconhecimen-

to de habilidades, em flexibilização de rotinas e, acima 
de tudo, em capacidade de identificar adequadamente 
as virtudes, as habilidades e os desafios dos colabora-
dores, do perfil da gestão e do negócio em si. Natural-
mente, esse não é um movimento fácil, mas é impor-
tante e exitoso.
Ressalto que os temas pontuados são vastos e têm pe-
culiaridades importantes quando são analisados setores 
específicos (como o agro, em suas diferentes dimen-
sões). Assim, reconhecer a importância de se lidar sau-
davelmente com as mudanças e diferenças torna-se, aos 
poucos, pré-requisito para o uso eficiente dos recursos 
produtivos e mesmo para o acesso a mercados mais ren-
táveis. Por isso mesmo, ser resiliente passa, aos poucos, 
de um atributo gerencial complementar a uma conduta 
imprescindível; de uma palavra desconhecida a um ter-
mo de uso comum, mas que não deve, em hipótese al-
guma, transformar-se em um jargão sem lastro.

Viviani Silva Lirio

1 As três definições aqui apresentadas (para os termos “resistir”, “ce-
der” e “resiliência”) foram extraídas do dicionário Oxford Languages. 

 2Abramovay, Ricardo. Muito além da economia verde. São Paulo: 
Editora Abril, 2012.

Prezado Cooperado Coopercitrus,
novo plano com abrangência nacional 
Unimed Bebedouro/Coopercitrus. 

Maiores informações procure a filial
da Coopercitrus mais próxima.
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qualidade das matérias-primas, níveis de
garantia e o benefício do produto a granel

FÁBRICAS:

Toda fábrica de ração legalmente estabe-
lecida pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (MAPA) possui 
algumas medidas essenciais ao seu bom 

andamento, devendo atender à legislação em vigor.
Durante o processo de verificação/estudo de possí-
veis fornecedores, alguns aspectos devem ser leva-
dos em conta pelo fabricante, como: 
• Autorizado a usar seus produtos na alimentação 
animal; 
• Disponibilizar o Certificado de Registro do Estabe-
lecimento atualizado;
• Todo produto deve conter, rótulo apresentando os 
níveis de garantia do produto e embalagem adequada;
• O fornecedor deve enviar cargas devidamente 
acondicionadas, independente se elas são sacarias 
ou à granel.
A partir do momento em que todos os itens são apre-
sentados ao futuro comprador e analisados os pos-
síveis custos a serem negociados, algumas vezes, 
pode-se solicitar ao fornecedor o envio de amostra 
do produto para que os responsáveis técnicos verifi-
quem a qualidade.
Portanto, antes de realizar a aquisição de alguma ma-
téria-prima para uso na fábrica de ração, os responsá-
veis pelas unidades devem solicitar a documentação 

citada acima, pois ela reduz os riscos de transtornos 
quanto à fiscalização a que todos estão sempre su-
jeitos. 
Além de verificar as questões legais no MAPA e a via-
bilidade econômica de determinada matéria-prima, 
outro item que jamais se pode deixar de analisar é a 
idoneidade do fornecedor, buscando conhecimento 
relacionado a ele no mercado, como o respeito a pa-
drões de qualidade, a pontualidade de suas entregas, 
além de dados não menos relevantes, como é o caso 
de boa prestação de serviço, quando pertinente a de-
terminadas matérias-primas.
Com relação às matérias-primas de maiores inclu-
sões nas formulações, como milho, farelo de soja, 
farelo de algodão, farelo de trigo, avaliam-se docu-
mentações relacionadas ao cadastro no MAPA, além 
disso, elas devem ser constantemente monitoradas, 
com frequentes análises em laboratórios, para que 
se tenha certeza de que o que é apresentado no ró-
tulo do fornecedor (exemplo: 38 % de proteína bruta 
para o farelo de algodão ou o percentual de proteína 
bruta e proteína solúvel para o farelo de soja) corres-
ponde ao que o produto recebido está “entregando”. 
Com isso, haverá maior segurança em nossas for-
mulações e, consequentemente, maior garantia ao 
nosso cliente final.

As matérias-primas utilizadas nas fábricas passam 
por constantes análises em laboratório para verificar 
os níveis de garantia apresentados nos rótulos. Com 
base nisso, também são monitoradas as formula-
ções, inclusive com algumas otimizações de deter-
minados produtos.
As matérias-primas, no geral, podem ser enviadas de 
forma ensacada ou as que demandam maior volume 
podem ser à granel., pois o custo de aquisição delas 
é menor, além de, , facilitar a parte operacional da 
produção, desde a descarga até a a armazenagem. 
As fábricas de ração da Coopercitrus sempre traba-
lham atendendo, incialmente, todas as normas do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). Além disso, realizam todos os passos acima 
citados, o que lhes permite produzir com mais pre-
cisão e, como consequência, fornecer aos rebanhos 
dos cooperados produtos com padrão de qualidade 
e constâncias nas formulações. Com isso, consegui-
mos tranquilidade na obtenção de resultados zootéc-
nicos positivos nos rebanhos que são alimentados 
com os produtos Coopercitrus.

Cláudio Henrique Oliveira de Carvalho
Responsável Técnico Rações Coopercitrus.
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Ganhe tempo no  
transporte de big bags
Na hora de movimentar as 
big bags, o tempo faz toda 
a diferença. 

O conjunto Série M e Guincho Marispan 
garante agilidade e produtividade neste 
trabalho, enquanto você aproveita 
outras oportunidades.

Solicite seu orçamento através do 
nosso whatsapp (16) 99629-8662, 
ou acesse o QR Code ao lado com 
a câmera do seu celular.    Marispan   @marispanoficial 
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Necessidade de o pecuarista
manter demais tratamentos

AFTOSA

A febre aftosa é uma doen-
ça de grande importância 
econômica para o Brasil 
e, por isso, sua solução 

tendo sido estudada desde 1950 
com o apoio do governo, momento 
em que surgiram as primeiras vaci-
nas e os programas de vacinação.
Em 1992, foi criado o programa de er-
radicação da febre aftosa com meta 
de erradicação da doença até 2005.
Em 1998, os estados Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina foram clas-
sificados como livres com vacina-
ção, mas, em 2000, foi detectado 
um pequeno foco da doença no Rio 
Grande do Sul, o que causou gran-
de prejuízo econômico a todo país. 
Em 2005, houve nova suspeita de 
casos no Mato Grosso do Sul, os 
quais foram devidamente isolados, 
mas, mesmo assim, houve preju-
ízos econômicos aos pecuaristas.
Quando uma propriedade é aco-
metida por casos de febre aftosa, 
o prejuízo econômico é muito gran-
de, pois ela é isolada e todo o reba-
nho é erradicado, além disso todo 
trânsito de animais é suspenso. A 
queda do valor pago pela arroba é 
um fator esperado e toda cadeia 

produtiva é prejudicada! 
Em 2018, o estado de São Paulo al-
terou seu calendário de vacinação 
de todo rebanho para maio e, para 
animais de até 2 anos, para no-
vembro. Para 2019, a vacina teve 
alteração do veículo, diminuindo 
reações locais nos animais e pro-
porcionando diminuição da dose 
por animal para 2 ml. Todas essas 
medidas fazem parte de um crono-
grama para futura classificação de 
livre sem vacinação, prevista para 
2023 em muitos estados. 
A grande importância da vacinação 
de todo o rebanho nacional ocor-
re para evitar prejuízo econômico 
à cadeia produtiva com novos ca-
sos e atingir o status de “país livre 
sem vacinação”, o que representa 
um modelo de controle sanitário e 
de criação eficiente, o qual enqua-
dra o país nas exigências do mer-
cado mundial quanto à sanidade 
e ao bem-estar animal. Para isso, 
devemos melhorar o controle do 
trânsito de animais nas fronteiras 
com outros países e entre nossos 
estados, que estão em diferentes 
estágios no controle e na erradica-
ção da febre aftosa. 

WWW.CONSORCIOVALTRA.COM.BR /CONSORCIOVALTRA

Imagem ilustrativa.

Com planos em até 
10 anos sem juros 
para pagar!

PROGRAME A COMPRA DA 
SUA MÁQUINA VALTRA!
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A vacinação é um momento de manejo dos animais 
nas propriedades, e os principais modelos de proto-
colos sanitários se baseiam nesse período, quando 
os produtores devem aproveitar para utilizar proto-
colos de prevenção e tratamentos para outras afec-
ções, como brucelose, clostridioses, raiva, IBR, BVD, 
leptospirose, endoparasitas, ectoparasitas, além de 
corrigir as deficiências nutricionais e outros diversos 
problemas característicos de cada região e modelo 
produtivo. Para o modelo sanitário correto a ser im-
plantado, deve-se procurar um médico veterinário da 
Coopercitrus de sua região.
Como já temos observado atualmente, o fato de, em 
2023, estar prevista a suspensão da obrigatoriedade 
das vacinações, tem feito muitos animais chegarem 
aos confinadores sem estar devidamente tratados 
em seu período de cria e recria, acarretando grande 
prejuízo a toda cadeia produtiva.
Colocaria um titulo de transição, mudança abrupta de 
assunto, todo o texto falando de aftosa e agora muda 
o assunto, nem condiz com o titulo, faria revisão dis-
so com o Flair.
As verminoses são o carro chefe do prejuízo, e di-
versos trabalhos comprovam esse fato, como a onda 
de vacas de leite vermifugadas produzindo 233 litros 
a mais que as não vermifugadas (Bliss, D.H and C. 
Todd. Vet Med/Sm Anim Clin 72:1612-1617) ou, ain-
da, trabalhos comparativos de animais submetidos 
na recria a tratamento com vermífugos concentra-
dos ganhando até 31,34 kg a mais em 120 dias que 
os animais não tratados (Fonte: 
CPPAR/Unesp Jaboticabal).

Outro importante controle do rebanho nacional se re-
fere às clostridíoses, que causam diversos prejuízos, 
como perda de bezerros, aborto e grandes surtos da 
doença, acarretando a morte de inúmeros animais de 
um mesmo rebanho e grande prejuízo ao pecuarista.

Atingir o status de país livre sem vacinação não sus-
penderá nenhuma das medidas sanitárias comple-
mentares aos rebanhos nem o controle de trânsito 
animal, por isso devemos intensificar os cuidados 
para não termos um rebanho mais susceptível a di-
versas outras doenças e mesmo à febre aftosa e, as-
sim, podermos permanecer com o status e não per-
dermos meio século de trabalho com novos surtos.

Flair Henrique Vigna Goulart 
Médico veterinário do Departamento de Pecuária Coopercitrus

Imagem CPPAR de exemplos de verminoses: O que os olhos não 
veem mais o bolso sente!

Imagem milkpoint: Surto de clostridiose
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#OTMIS #NOVOSTEMPOS #NOVASSOLUÇÕES

OTMIS: MARCA DE AGRICULTURA DE 
PRECISÃO MULTIMARCAS DA JACTO

OTMIS: TECNOLOGIAS
PARA NOVOS TEMPOS!

Criada para você que busca atingir  níveis maiores
de rentabilidade, mesmo  nas mais variadas
condições de solo, plantio e meio ambiente. 

Informações em tempo real sobre as 
atividades agrícolas da fazenda, para 
tomar melhores decisões operacionais 
e reduzir sobreposições, amassamento 
e falhas na aplicação.

APONTE A CÂMERA
PARA O QR CODE
E DESCUBRA MAIS 
SOBRE AS NOSSAS
TECNOLOGIAS!

Mas isso não precisa afetar a vida financeira do seu cooperado. 

Com o seguro Doenças Graves, a indenização recebida pode ser usada no 
tratamento ou para manter o padrão de vida da família. 

Fale com a Coopercitrus Corretora de Seguros e saiba mais.

ALGUMAS NOTÍCIAS NÃO SÃO COMO ESPERAMOS

 mag.com.br
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Ácaro Branco em 
baixa densidade

Tangerina Verona 
CITRUS KILLER

ÁCARO BRANCO NOS
LIMÕES E TANGERINAS

Já abordamos em artigos anteriores a importância do 
ácaro branco para os limões de interesse comercial, 
tanto para consumo interno como para o a expor-
tação, em separado. Passado algum tempo, tive-

mos a oportunidade de trabalhar com o limão Tahiti 
no Piauí, com a tangerina Verona, sem sementes e mais 
recentemente com o limão verdadeiro Siciliano. Em to-
dos os 3 cítricos, o ácaro branco desempenha papel im-
portante como praga chave para o MEP, Manejo Ecológi-
co de Pragas, principalmente agora que as certificadoras 
ambientais estão mais atentas por questões de técnicas 
de produção de forma mais sustentável ecologicamente.
Polyphagotarsonemus latus. É o nome científico, muito 
apropriado, pois Polyphago... indica que ataca inúmeras 
espécies de plantas, e latus indica a cor branca, embora 
a fêmea seja cor amarelada. O nome em inglês é Citrus 
Broad Mite, Ácaro Amplo dos Citros, isso porque ocorre 
praticamente em todas as espécies de fruta cítrica. No 
caso, estamos tratando somente de tangerinas e limões 
(verdadeiro e limas ácidas), porque nestas assume status 
de “chave” para o MEP. É muito pequeno e precisa de 
lente de 10 aumento para enxergar, 0,17 mm e 0,14 mm 
de comprimento. Ciclo de vida é somente de 3 a 5 dias 
e macho e fêmea duram de 12 a 14 dias. Botam de 5 a 6 
ovos por dia e ao entrar em contato com o ar se expande 
adquirindo manchas brancas regulares.
Como eles atacam. A infestação se dá geralmente na 
primavera com o início das chuvas e brotação intensa, vin-
do da vizinhança pelo vento. Sugam a superfície de frutas 
jovens (“Chumbinho”, “Azeitona” e “Pingpong”), e folío-

los e hastes jovens. Portanto é muito rápido o ataque e rá-
pido também tem que ser o manejo. Inicia-se pelos brotos, 
depois passam para a flor, da flor para chumbinho, deste 
para a azeitona e desta para o pingpong, onde termina a 
infestação natural. Na “Azeitona” e no “Pingpong” a se-
quência do ataque é atrás no pedúnculo e descendo para a 
casca, do Tahiti, do Siciliano e da Tangerina Verona.
Inspeção. A inspeção pelo Inspetor ou Inspetora de 
pragas o primeiro ato é posicionar a lente nos folíolos e 
hastes do broto novo antes do surgimento da flor e do 
chumbinho. Para evitar danos que comprometa o merca-
do interno e externo o MEP começa pelo broto. Portanto, 
é necessário incluir a amostragem de broto. Chumbinho 
e azeitona é procurar na fruta inteira por ácaros vivos e a 
certeza que é o branco é quando se visualiza o ovo com 
manchas brrancas e o macho carregando a fêmea de 
atravessado. Na “Azeitona” e no “Pingpong” incia-se po-
sicionando a lente atrás a partir do pedúnculo, descendo 
para a base do pedúnculo, que é o lugar preferido pelo 
ácaro, pois ele não gosta de raio0s solares.
Manejo. Sugestão é pulverizar acaricidas adequados 
para o MEP (Sustentabilidade) como, Beauveria, Isaria 
Enxofre 10kg/2000L, Abamectin, Spirodiclofen e Fenpi-
roximate, quando 10% de partes acima indicadas estive-
rem com presença do ácaro ninfas, fêmeas e machos, 
sem esquecer de procedimentos de manejo de resistên-
cia (ver com seu consultor ou agrônomo de confiança).

Prof. Santin Gravena
GCONCI, KOPPERT, MERCON e CONPLANT.
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DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Mercado Agro 5353

E BIOINSUMOS

Com a crescente demanda por alimentos e produtos deriva-
dos da agricultura, será necessário um aumento de 60% 
na produção mundial de alimentos até 2050 (FAO). Assim, 
cada vez com mais frequência as áreas agrícolas estarão 

sujeitas a uma produção intensiva e competitiva. 
Anualmente, as pragas e doenças reduzem de 20% a 40% os ren-
dimentos potenciais das culturas agrícolas. Desse modo, problemas 
fitossanitários devem ser superados para que se obtenha melhores 
resultados produtivos. 
Dentre as estratégias de manejo integrado de pragas e doenças (MIP) 
destacam-se os defensivos agrícolas, também chamados de agrotóxi-
cos, pesticidas ou produtos fitossanitários. 
A comercialização de defensivos agrícolas e afins, nos últimos dez 
anos, cresceu 44,1% (figura 1). Em 2020 (últimos dados disponíveis), 
a venda desses produtos foi de 686,35 mil toneladas de ingredientes 
ativos, aumento de 9,5% nas vendas internas de defensivos “quími-
cos e bioquímicos” em relação a 2019.

Figura 1. 
Comercialização de defensivos e afins, em mil toneladas de ingre-
dientes ativos.

Os defensivos são importantes para qualquer sistema de produção na 
agricultura moderna, independente da origem de seu princípio ativo, 
seja sintético ou biológico.

Fonte: IBAMA (2022)

Venha 
prestigiar 
a STIHL na 
Agrishow.
ƒ
Conheça os últimos lançamentos, como as 
novas lavadoras de alta pressão. E aproveite 
as condições especiais que preparamos 
para o evento. Você pode nos encontrar na 
área exclusiva da STIHL ou no estande da 
Coopercitrus. Esperamos sua visita.

De 25 a 29 de abril, em Ribeirão Preto, São 
Paulo.

STIHL.COM.BR

@STIHLOFICIAL

STIHL BRASIL OFICIAL

@STIHLBRASIL

STIHL BRASIL
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Produtos biológicos

O mercado dos produtos biológicos vem chamando atenção nos úl-
timos anos. A maior demanda pode ser identificada a partir de 2013, 
quando os bioinsumos foram responsáveis por auxiliar diversas lavou-
ras (milho, soja, algodão, arroz e batata) no combate à praga Helico-
verpa armigera. Desde então, os insumos biológicos são realidade no 
campo, considerados tecnologias sustentáveis para o controle de pra-
gas e doenças.
O mercado de insumos biológicos está estimado em US$18,5 bilhões 
até 2026, podendo crescer 74% em quatro anos, em comparação aos 
US$10,6 bilhões atuais (Research and Markets).
De acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA), o mercado de bioinsumos no Brasil e no mundo, 
nos últimos cinco anos, tem crescido em uma taxa média global de 
13% a 17% ao ano. No Brasil, a taxa média de crescimento tem sido 
de 28% ao ano. 
Cerca de 20 milhões de hectares da área cultivada no país são trata-
das com produtos à base de vírus, bactérias, protozoários, fungos, 
insetos, ácaros e vermes de solo. Em faturamento (milhões de reais), 
o setor de biodefensivos teve incremento de 33% em 2021 frente a 
2020, ganhando destaque os cultivos de soja, cana, milho, hortifruti, 
algodão e café (figura 2).

Figura 2. 
Faturamento com a comercialização de defensivos e afins, em mi-
lhões de reais. Expectativas 

Um dos principais fatores para a ade-
são dos produtores aos produtos bioló-
gicos no manejo de pragas e doenças 
é o crescimento de oferta de produtos 
do gênero e o surgimento contínuo de 
inovações tecnológicas.
Além disso, a procura por aumento 
da produtividade, aliada à redução de 
custos e ao desenvolvimento de siste-
mas de plantio baseados em recursos 
sustentáveis, são alguns dos principais 
atrativos para o uso de bioinsumos que 
vem crescendo no Brasil.

Scot Consultoria

Referências bibliográficas
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento [MAPA]. 2021. Brasil deve ser destaque 
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-nos-proximos-anos>. Acesso: 03 mar. 2022.

Croplife Brasil. 2021. Cresce a adoção de produtos 
biológicos pelos agricultores brasileiros. Disponí-

vel em: <https://croplifebrasil.org/noticias/cresce-
-a-adocao-de-produtos-biologicos-pelos-agriculto-

res-brasileiros/>. Acesso: 03 mar. 2022.

Buscando práticas sustentáveis para agricultura, 
o setor tem investido no desenvolvimento de 

produtos fitossanitários. 

Fonte: Croplife Brasil (2021)
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GARANTIA DE
ATÉ 10 ANOS

LINHA DE PNEUS 
AGRO E TRUCK
PROMETEON

As melhores soluções 
para as necessidades 

do transporte e do 
agronegócio.

TM95™ 
Versatilidade e 

alta durabilidade

PHP:Series™ 
Maior resistência 

e tratividade

FG:01™
Desenvolvido 
para resistir.

Feito para durar

TG:01™ 
O máximo em 

resistência 
e durabilidade

* Consulte nossas políticas de garantia em www.prometeon.com.br.   
Garantia de até 10 anos é exclusiva para produtos elegíveis da linha AGRO.

Siga-nos: 
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O Que Acompanhar em

ABRIL NO AGRO?

Nossa coluna começa destacando o 
desempenho impressionante das ex-
portações do agronegócio brasileiro 
em fevereiro! Ao todo, o setor vendeu 

US$ 10,51 bilhões, 65,8% a mais que o mesmo 
mês de 2021 e valor nunca alcançado neste mês; 
ou seja, mais um recorde para nossa lista! O de-
sempenho é resultado do crescimento tanto dos 
preços (+24,0%) como dos volumes embarcados 
(+33,7%). Na lista dos 5 principais produtos ven-
didos temos, na liderança, o complexo soja, que 
arrecadou US$ 4,00 bilhões, alta de 151,7%, sen-
do que a modalidade grãos embarcou US$ 3,14 bi-
lhões (+ 203,4%). Na segunda posição aparecem 
as carnes, com receitas em US$ 1,80 bilhões (+ 
40,5%): a bovina entregou US$ 965,0 milhões (+ 
75,1%); a de frango, US$ 643,1 milhões (+ 26,0%); 
e a suína 145,0 milhões (- 21,2%). Em seguida, 
aparecem os produtos florestais com US$ 1,17 
bilhões, crescimento de 38,4%. Em quarto lugar 
ficou o café, com US$ 880,7 milhões (+ 94,1%) 
e, por fim, temos o complexo sucroalcooleiro com 
vendas em US$ 705,2 milhões, alta de 7,0%.
Outros destaques importantes em relação ao de-
sempenho exportador em fevereiro: considerando 
todos os setores da economia, o agro exportou 
quase metade da receita, cerca de 46,0%; em ter-

mos de volume, exportamos 6,2 milhões de t de 
soja, sendo que 4,3 milhões (quase 70%) teve a 
China como destino; os embarques de farelo de 
soja cresceram 50,0% no mês, alcançando US$ 
700 milhões; e a China aumentou as compras de 
carne bovina em 109,0%, em torno de US$ 546 
milhões.
Do outro lado da balança comercial, o setor impor-
tou US$ 1,246 bilhão, valor que é 2,0% maior que 
as importações de fevereiro de 2021; ou seja, o 
ritmo de crescimento das vendas é bem maior do 
que o das compras! Com isso, a balança comercial 
do setor fechou o mês com saldo positivo de US$ 
9,2 bilhões. No acumulado de 2022, as exporta-
ções do agro brasileiro já somam US$ 19,3 bilhões, 
alta de 62,2%!
No 6° levantamento da safra brasileira de grãos em 
2021/22, a Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) revisou a oferta total de grãos de 268,2 (fe-
vereiro) para 265,7 milhões de t (março), queda de 
0,9% em um mês, e mais um reflexo dos impac-
tos do clima no campo. Em mais um mês, a soja 
foi a principal impulsionadora desta queda, com 
produção agora estimada em 122,8 milhões de t; 
2,2% menor que o apontado em fevereiro e 11,1% 
a menos do que a produção de 2020/21. Na cultura 
do milho, a oferta foi mantida nos mesmos níveis, 

em 112,3 milhões de t; volume que é 29,0% su-
perior ao do ciclo passado, a depender de como 
será nosso desempenho produtivo na safrinha. Por 
fim, no algodão em pluma, a estimativa está ago-
ra em 2,824 milhões de t, salto de 4,2% em um 
mês e 19,7% maior que a produção do ciclo pas-
sado. Aparentemente, o clima está favorecendo as 
lavouras da fibrosa, que se encontram em pleno 
desenvolvimento pelo Brasil.
Na cadeia da cana-de-açúcar, a StoneX estima que 
a moagem de cana para o ciclo 2022/23 deva to-
talizar 565,3 milhões de t, 7,6% superior ao valor 
do último ciclo. Assim, a produção de açúcar deve 
crescer no mesmo patamar, chegando a 34,5 mi-
lhões de t; enquanto que no etanol devemos pro-
duzir 25,5 bilhões de litros (+5,6%). O mix está es-
timado em 45,5% para o adoçante e 54,5% para 
o biocombustível. Ainda assim, o Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet) apontou que diversas regi-
ões produtoras do Centro-Sul devem ter chuvas em 
menores níveis nos próximos meses; precisamos 
manter a atenção nas previsões!
E frente a todo o contexto geopolítico global (guerra 
Rússia e Ucrânia), o Governo Federal lançou o Plano 
Nacional de Fertilizantes (PNF), o qual contempla a 
estratégia para redução da dependência de impor-
tações desse insumo de 85% para 45%, nos próxi-
mos 28 anos. O plano aposta no desenvolvimento 
de tecnologias apropriadas ao ambiente tropical, 
com oportunidades para produtos emergentes, 
como fertilizantes orgânicos e organominerais, bio-
insumos e biomoléculas, entre outros. Além disso, 
o PNF deve facilitar o ambiente de negócios, com 
política fiscal favorável, linhas de financiamento, in-
centivo a ações privadas e melhoria na infraestrutu-
ra e logística nacional. Devemos colher um impacto 
dessa inciativa a longo prazo!

Os cinco fatos do agro para acompanhar
 em abril são: 

1. A evolução da situação entre Rússia e Ucrânia, as ne-
gociações para um acordo e os inesperados resultados 
dos embargos em andamento sobre preços, fertilizan-
tes e outras preocupações. 

2. Início do plantio da safra nos Estados Unidos e também 
na Ucrânia; vale lembrar que a Ucrânia é o quarto maior 
exportador global de milho, com 15% de participação.

3. O progresso das exportações brasileiras do agrone-
gócio. Em fevereiro, batemos novo recorde e a China 
segue com a escalada de importações de soja e carnes 
do Brasil. O contexto geopolítico global também tem al-
terado as dinâmicas do comércio global, e esta pode ser 
uma oportunidade para abertura de novos mercados.

4. Rendimentos da colheita de soja no Brasil e do plan-
tio do milho safrinha. Aparentemente, o cultivo de mi-
lho está com bom desenvolvimento, graças à antecipa-
ção do plantio neste ano.

5. A evolução do quadro político e econômico no Brasil, 
especialmente observando as medidas tomadas para 
amenizar impactos na economia (política de preços de 
combustíveis e outros). 

Marcos Fava Neves é Professor Titular (em tempo parcial) das Faculda-
des de Administração da USP em Ribeirão Preto e da EAESP/FGV em 
São Paulo, especialista em planejamento estratégico do agronegócio.  

Vitor Nardini Marques é mestrando na FEA-RP/USP com formação em 
Engenharia Agronômica pela ESALQ/USP. Vinícius Cambaúva é associado 

na Markestrat Group, formado em Engenharia Agronômica pela FCAV/
UNESP e mestrando na FEA-RP/USP.
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PRODUTOS
E

(17) 3344-3228
(17) 3344-3060

ANUNCIE

SERVIÇOS

Mudas Clonais,
Mudas E. citriodora,
Orientação Técnica.

MUDAS DE EUCALIPTOS
P
P
P

Renasem - SP 01835/2008

Rod. W. Luiz, km 273 – Araraquara – SP
www.agriflora.com.br

(16) 3322-6488

Para maiores informações ou
esclarecimentos, favor entrar em
contato com o departamento de

ativos imobiliários no e-mail: 
antonio.silva3@coopercitrus.com.br

e telefones 017 3344-1111
ou 017 99677-6562.

IMÓVEIS À VENDA
Urbano e rural

SILO E LOJA – PEREIRA 
BARRETO – SP
Denominação: Silo e loja 
Município: Pereira Barreto
Matrícula: 13.543 e 20.518 
C.R.I: Pereira Barreto, SP
Área: 17.662 m², 3.143 m² área 
construída
Valor: R$ 7.000.000,00

APARTAMENTO EDIFÍCIO LA PLACE 
RIBEIRÃO PRETO – SP
Denominação: Apto nº 11, 1º andar, 
Jardim Irajá, localizado na Rua do 
Professor, nº 333.
Município: Ribeirão Preto
Matrícula: 177.040 
C.R.I: Ribeirão Preto, SP
Área: 77 m² (2 vagas de garagem)
Valor: R$ 450.000,00

LOTE – JABOTICABAL – SP
Denominação: Terreno lote Rua 
Quintino Bocaiuva, Lote 3-I.B
Município: Jaboticabal
Matrícula: 30.849 
C.R.I: Jaboticabal, SP
Área: 1.179 m²
Valor: R$ 280.000,00

CASA – LEME – SP
Denominação: Imóvel residencial - 
Casa
Município: Leme
Matrícula: 37.479 
C.R.I: Leme, SP
Área: 470 m²
Valor: R$ 450.000,00

APARTAMENTO SHOPPING
MONICA – UBERABA – MG
Denominação: Apto nº 604, 7º 
andar, Edifício Residencial Monica 
Shopping, localizado na Rua Vigá-
rio Silva, nº 745
Município: Uberaba
Matrícula: 29.351 e 27.323 
C.R.I: Uberaba, MG
Área: 125 m²
Valor: R$ 420.000,00

Imóveis

AQUI!

BIOZYME é um produto de origem 
natural, que contém nutrientes que 
participam e promovem a produção 
dos principais hormônios do 
crescimento vegetal (citocininas, 
auxinas e giberelinas).
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Muneo® BioKit
Planeje o futuro
do seu canavial.

Com Muneo® BioKit, o futuro do seu canavial começa com mais proteção e potencial, 
trazendo os melhores resultados para sua lavoura com mais sustentabilidade.

 Benefícios: 

• Maior arranque, brotação,
 per�lhamento e enraizamento,
 principalmente durante o
 desenvolvimento inicial do canavial.

• Proteção contra as principais
 pragas e doenças.

• Promove uma melhor absorção
 de nutrientes.

• Permite que a planta expresse
 todo o seu potencial produtivo.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado. 

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as 
doses recomendadas. Descarte corretamente as 
embalagens e os restos de produtos. Incluir outros 
métodos de controle dentro do programa de Manejo 
Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e 
apropriados. Registro MAPA: Muneo® nº 35118.

0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions
BASF.AgroBrasilOficial
agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br
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